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Amazonas por temn aosociado papmemo a pol!bcos
para-., a fawr da teeloiçlo. Soa Manna Sti•L •.•.
Proaunaa-so sobre a donlloaa da l'ollut de
S.Paale do que lllguns dopuladoo tenam recebido
R$200 aul para YOtar a faYDr da ""'l01çlo. Soa. Elcio
AI•ares. .• •. . • .••.. ..•••• . •••..• •.. .. ·- •..•••...•••...
ADaiJsa as dealloau puhhc"'•s na Folba de
S-Paaio. sobre a c:DIIIpn. do ..,.,. do deputados
llo da ......... da noleoçlo 5on Sebulllo JlochL ....
Mamfcsta-se oolm: a campaoiJa "Rio om Paz",
promoYida pelo .JOIIIII 0 Dia, delllllada I diiK:Ubr Op!Obloma da YIOienaa urbaoa. Soo. Beaedllada Sti•L •••.
RcgtSIJa nota do presu1ente IIICKIIIBI do PFL. ""
qual 00111a1.1 DOCida pubhc:ada no .(011111 l'elba do
S.PaDlo. do que aiauns deputados daquele partido ,.
nam -.do ........,. pon. YOI8r 1 fawr da teeiOiçlo
Soa Hugo Napololo ••.• • •••••• •• ••••••. .••••• - ••.•.•. •••.•
Mamfesta-Je IObre notfaa pubhc:ada 118l'elba do
S.Paalo, do que a1suJU deputados do PFL tenam teeebJdo rocunoo para ...... 1 ra- da reo101ç1o. Soo Adoaur
ADdrade. ·-···-· ....... ....... •••••••••• ••••••••• •• ••••••• -· -··· •••
Pmawtaa-se aobre DOCiaa pubhc:ada na l'elba do
5.Pmdo. do que 11pts deputados do PFL tenam teeebJdo rocmms para Wllllr a fawr da reeleaçlo. Soa Pl:dro
SIDIOIL •• ·-········- ···- •••••• - •••••••• ····-····· --·········· ···-···
lmahsa DOU do MtmiiiO S6rpo ~ pabbeada
na l'albto de S.hulo, 101m: o epu6cbo da 1111p051a compra d o - do depilados"" emenda da reeii!IÇio. Soo.
EIC!oAI-. .•••••• ·····-·· .••••. ·•••••• ............ , ····-··········
c:oa-Anoo acerca do DDbcWio .JC111811sbco oobre Olllllllplll de YOIOS 110 opis6dso da reeiOiçlo. Soa Jeffencm Nres. -·····-- .. •.••.• ...•.• • .. .... ........ .

INDÚS1RIA FARMAc:aUTICA

293
369

369

373

UCITAÇÃO

Jloatllnl I tmportlnc:IO para O Estado do ltorllma
da p>bbc:açlo dos eddals de bataçlo para I CXIIISiruçlio
da lmhl do tniiSIIUISio do Guri Sen. R01110r0 .lucL ••••

482

Dutra. ................................. ··-· ••••••••••••
ComenWIOI acerca da IIIBIIIfc:staçlo OIJIIIIzada
pela Confederaçlo NaciODal dos Tral>ollladoJu III A!lnculbllll- CONTAG, pela etrr e auras -dades _ . .
lelliiiiYII, que - . cita 12 do maio em Bras018
(DF), deoommada Onto da Tara. 5eD. Repa AsslllbJ>"
çlo................. - •. • ····-· .•.. • •. . . . . . - .

483

MEDICINA
Defende o teCCIIIbectiiiOIIIO pelo Conselho Fedenl
de MecbciDa da \lbra-Sonosnlfia como calegona de es-

288

peaahdado m6dlca. Sen Odvam J1orBes

•••

297

335

620

MEDIDA PROVIsóRIA (VIde PRESIDENCIAUS.
MO)

513
575

Quesllooa a MP,. 1.511197, que luatta 1 20'llo do
cada JIIUIIIlOdado ,. tqiJo, a .... poos!Yel do delmo,.
11101110 e I.,.,...IBIIIODID, caiBOdo relal6rio do Superm.
teDdeDte RqtODal do lbama do A=. Son. Nabor Jllnlor

324

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Defetule • ildenstficaçlo dos 1110101 do c:amunicaçlo 110 proeeuo do esclarea,.,_ dao massas, quaoto
upeciOI de • JIR"'OIÇÇIo do doeDças
Son. Valmtr Campelo. ............................................ .

260

INDICAÇÃO

lmahsa indiCiçlo opRIOIIIIda pelo .J1U1S1a Carlos
de AraiiJO Limo, DO bullmto dos AdYopdoo do 81"1111,
bllllulada. Am...W. -E asoro Bruil' 5eD. Bonodita da
13

INDIO

MENSAOEM

""on-

Ledllnl da MODI8FD ~ '191'1'1 (1115119197,
geml. do l'lesiclalte Femando Hettrlque Canlooo. .....
meteoc1o a IIJRCIIÇio do Sooado 1 escolbo do Sr. Marcos Cutnato do AzatnllqJL MulliiiO do Prlmalll 0asae,
do Qlladro Eopa:tal, da Caneira do DlpkmWa. para
eurcer o C11J0 do Eaaixador do 81"1111 jUIIIO l Repdbbca Frmcesa. Son. NaboriOmor ·-- .. . ....•••••....• - .
(MERCOSUL)

Refloldlea 101m: o c:oso da cremaçlo do um JICliR
lDdto, llllda 0111

216

MANIFESTAÇÃO
Refere-se lo 1111111fOII8Çllios oc:omdas na Ylllla do
PratdoDte Femando Hennquo Catdo5o l Santana do
Lt....,...to. frontalll com o Urugwu Seu. Jooli Eduanlo

INAU<lURAÇÃO

su.... ······--······· -··· ······- ........ ·····-··· ······-·· ......

272

(LDO)

l'nllluncta-se ..,.,.. • Lei do O.lftlml ~
- - UlO Son. Coubnho Jorge .•. . ...•. . .•.... ···••·•·•·

""q,....

~IC à lUa ptaOIIÇ8 III mauguroçlo da fibnca do Clllllllhilos GMC. da General Moton do Bnsil,
oa adaclo do Slo Jooli dos Campos (SP). Soo. Romou
Tuma. .................................... -·····-·········

,...,c:ados

Donunaa pela mdt1stna farmacãmca. Sen Valnur Campelo .... .. . ..•. . •• .. •••••.•••••

Yida. em BnslbL 5eD. Jos6lgú:1o l'er-

teua....... ....... ..... .......... ... . ............... ····· .... -

259

Traia da quelllo do cleseDYOIYilliOIIIO equiUbllldo
dos porres que mtognato o Meal:osul. 5eD. Waldec:t Oroelas. •••. • .•••• -··· ··- ·-·· .••••• ·······-- . ·--··-····-··

331

I

VI
MINISTÉRIO DO PLANEIAMENTO
Quesbona a coruv&laa ou cumpbaclade da poUaa nubtar em relaçlo l ocupaçJo pelos pllltiCiponleS do
Movnnenro Onro da Terra. da sala do MIIUsbO do PlaIIO:JamenlO Sen. José Eduardo Dulra Marufesla..se sobre a mvasio do MIIUsléno do
PIOIIO:JameniO - sala do Mlrus110, pelos m11:grantes do
Mov•mento Onro da Tona. Sen. José Fogaça. ••

.....
584
611

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Cnnca declslo do MlruSIID da Educaçlo de - DUIIBI" que limaon4nos seus fisc:ahzem as urudades das
uruvemdades em que os ~a~~ltados do "p10vio" fotam

cons1elerados tnsuficaenta ou reveladoJes de ensmo me-guiar Sen Josaphal Mannbo .. . . . ......

18

MINISTRO DA REFORMA AGRÁRIA
Eume das medidas romadas pelo M1rustro daRefonna Agdna para mocbr a efiaenaa da tma e delimr
se ~ ou aio pnxiUiivL Sen Romero Juc:6. • ... • ••

326

MINIS1RO DA SAÚDE (VIde SUS)
DeiiiOIISira o do Mullllro da Sa4de de ""
exbllgUldo a Cerne e o bwl. Sen. Mauro Miranda. ....
(ONU)
Defeade a mudança da sede da ONU de Nova
Iorque para Brasfha (DF) Sen. Ney Suassuna. . ..... ..

PARECER
Parecer "" 16S/97 - Cmmsslo de Coasbtwçio,
Jusnçae CMiadoma, sobre a PEC rl'5319S, que.........,..
ta paógnfos ao an. 14 da Cousllllliçlo Federal, dispondo IIIJimo a oçlo de Jmplpoçlo de IIIIIICiaro elellw Sen.
Ramez Tebet.... ... ... ..... . .... ...... -- . ....... .. . · ..
Parecer ri' 17S/97 - Ccnmsslo de AsswdDS El:ou6mic:os, sobre a Meusapm rf' 73197 (1112911'17, aa 011FJII). do Pn:sulente Pemaodo lleDnque Cardoso, IOÜCI·
taDdo IIIIIOnZaÇio do Senado Federal para conlratar operoçlo de a6hro eslemll com pnm11a da Rqlúbhca Fedenbva do llrasd no valor eqwvalellle a liA! USS
42.000.000 00 de pnnclpal, Clllre o Oowomo do Estado
do Ceart e o Banc:o lnleramencaoo de lleseaval.,menro
- BID, desllnada ao lilwu:iamenro paraal do P1opama
de Apolo ls Reformas Soa11s para o lleseavai.,IIII:DIO
de Cn811Ç8S • Adolescoules 110 Esrado do Ceart PROARES Sen lACIO AlcinlanL • .. • .... • .. ......
Parecer "" 176197 - Conusslo de AssuniDs EcoIIÔIIIICOS, ao PLC ri' 114195 (n! 2.142191, aa ongem),
que cbsplle 101m: aiiiiiiiiiii:IIÇ de cmpreplos em con.eruos médu:os. Sen. L4cio Alc:IDwa. ... ...... •........
Parecer ri' ITI/97 - Conusslo de Aunntos Soc:üus, ao PLS ri' 3!17/95, que a111:ra a m1aç1o do an. 4!
do Decmo-Lel rf' 972/69, que cbsplle sobre o .,..,..,rao
da piOfissio de JOIII&bsta. Seu. Bello l'lap. ..............
Parecer ri' 178/97 - Comisslo de Assunlos SoCiaiS, ao PLS ri' 309/95, que altera o IIICISO D do an. 20
da Lei ri' 8 036/90, a fim de penmnr ao empi<Illdo a

89

S68

386

DIOVIment.açlo de sua COIIIa ..nculada 110 RITS. qwmdo
da declalaçio Judu:lal na falência da e_.-a Sen Ecbson Loblo • • ....
.. .......
Panoc:er rf' 1791'17 - Couusslo de AssUDIOS SoCIIIS. IIIJimo a Emenda ri' 1-PLEN. oferec:ula ao Subslltubw do Senado ao PLC ri' 81/94 ,,. 3A34192. 118 ongeml, que altera a Consobdaçio das Leis do Tnbalbo.
diSpondo sobre O JIU posllllmulu, a a&SIS!ÕIICII judiCiána e a represelllaÇio dos """"""" no foro traballusta.
Sen Valnur Campelo
Parecer rf' IIIIW7 - Cmmssão Dm:IDra. que apresenta a leCiaçio fioal do PR fi! 51/97 Sen Ronaldo Cu-

nhal..nna.
Panoc:er onl IIIJimo a Emenda de Plen4no ao PR fi!
56/97, que auronza a I'R:f01rura Mumapal de Uberlindla (M(l), I contratar operaçio de c:Rd110 JUIIIO l CIJ•a
E<:onônuca Federal. no valor de R$7 385 936,96, deshnada l esecuçio de obras de cbenaBem urbana e e•tmslo de redes de 'suas plu.,..s Sen. Vdson KlemUbmg •
Parecer fi! 181/97- Conusslo DueiDra. que apresenta a Jedaçio final do PR rf' 56197 Sen Rooaldo Cunha Uma.. ............
Parecer ,. 18'JJ97 - Conusslo DueiDra. que apn:senta a Jedaçio final do PDL fi! 31/97 Sen Ronaldo
Cullhal..lmL ......... .
Parecer r# 183197 - Conusslo Duelora. que apresenta a redaçlo final do PDL ri' 32197 Seu Rooaldo
Cunha Luna. .
.. .. ...
Parecer fi! 184197- Comisslo Dm:IDra. que apre..... a redaçlo filial do PDL rf' 331'17 Sen Rooaldo
Cunha Luna. .. . • .... .
. .... . .
..
ParalOr ri' 185/97- Coousslo DueiDra. que apresenta a redaçlo final do PDL ri' 271'17 (n! 36!1196, aa onsem). Sen Marluc:e Pinto.. ..... . . . . .. .. ...... ..
Parecer ... 186/97- Conusslo DueiDra. que aprea Jedaçio fioal do PR ri' 5()'97 Sen Joel de Hollaada.... ...

6

70

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

.. .. .... .... •

• .... ..

Parecer ri' 1871'17- Conusslo DueiDra. que apresenta a redaçlo final do PDL ri' 85/96 (ri' 2611/96, na onseml Sen Marluce Pioro
Panoc:er rf' 188/97 - Corrusslo DueiDra. que apresenta a redaçlo liDai do PDL 111'17 (ri' 317/96, aa onseml Sen. Marlua: PiDID • - • .. • • .. .. .. •
Parecer ri' 1891'17- Coansslo Di.-a. que apresenta a redaçlo fioal ao PDL ri' 14197 (fi! 316/96, aa onseml. Seo. Marluce PiDID
Parecer"" 190197- Cmmsslo DueiDra. que apresenta a Jedaçio fioal do PDL fi! 20197 (III 33S/96, aa onpm) Seo. Malluce PiDID _ .... ... ... • ... .. .......... ..
- r i ' 191/97 - Comisslo DueiDra. que apn:senta a redaçlo liDai do PDL fi! 21197 (ri' 312196, na onFJII). Sen MariWlO PiDio .. • ....... ..
Parecer.,. 192197- Coousslo Dm:IDra. que apresenta a redaçlo liDai do PDL ri' 23197 (fi! 329/96, 118 011sem). Sen MarlucePinto......................... .
Parecer.,. 1931'17- Conusslo Dm:IDra. que apresenta a redaçlo fioal do PR ri' 471'17 Sen. Marluce
PIIIID......
... • ...... •
......... • ..........

76

79
109

110
IIS

123
123

124
163
165
171

172

172
172

173
173
174

vn
l'llePanoa:r ri' 194197 - Couusolo de ............ Se>...... oobno o PLS ri' 20619S, que dlsp6e lllle a olocaçio, em clep6ctos ...,....,, mnunerodo5 de rec:unos de
chspombilidade liniD<:eua do Fuado ele Ampom do Tnlbalbador - FAT, na C..u EcoD6auca FedoJal Sen.
Waldec:t 0n1e1as ••••• • •••••• •• ••••• •• ••••• •.................
Panoa:r,. 195197- Coauulo Duclora. que..-

177

senta a ndaçlo final do PR ri' S7197 Sen Flavi1110

Melo _ _ ·- •••• _ -······-··-· ••••• •.• •••. . • •.
Panoa:r ,. 196197 - Conusslo de Assomtos Sc>CIIIS, sobre o PLC ri' ISIW3 (nl I 0361!11, na ongem),
que altera o art. 72 da l.et ri' S.889173, que iDsbiW normas rqpl]adoras do lllbalho IIIIBl Sea. Carlos Wilson. •
Panoa:r ... 197197 - Conusslo de Assuntos SoCIIIS, lllle O PLC ri' 1819S (ri' 2.090/91, 118 onaem),
que noau~amonr.a o exen:íc:lo profiSSIDIIII do 111""""""""
lopSia. Sen. Waldect Onlelas. ----· - · · - - Panocer ri' 198197 - Comlsslo de Auuntos Sc>CIIIS. lllle O PLC nl 119192 (ri' I.7J719l, 118 oriJeml,
do lmpolto- Pmmtos IDduslnllizados e de 1mpo1to de E1panaç1o .....,VIIIIIOIIre a
eqmpomenros e ...-181 edw:lliw lldqwrldoa por ,.._
aoa porl8lluta de doliCIInCia. Sen JCISI! Alm .............
Panocer ,. 199/97 - Comisslo de Comlillllçlo.
Jusliça e O"•"""'" 1111e o I'LS n1 107J9S, que ollora

236

l62

l63

que..,.,.,...._..,

dlspolib>O da l.et de &CCI!Çik> Paiol lllle pemusslo
de salda de.....,. em
peaal: o PLS ri'
103/9S, que alteno c&lpoo&u..,. da La de ElleCUÇio Pe11111 pamisslo de salda de .... ......,_
menro peaal para _ ......... m6dlo:o; e o I'LS ri' 23319S,
que alteno o oniJO 14 da La de Ex""'ÇIo Peaal ........
1111stinda llllllde do.,...., e do llllmulllo. que lmlmIBDI em COIIJIIIIIO. Sen. Bemanlo CobnL ..............- ....
Panocer ,. 7JXJ/97 - Colmsdo de Caasllllliçlo,
JIIIIIÇa e C1!dac!M" lllle o I'LS ri' 7196, qae dioplie aobre o SWma& de Pmreçlo .,. Credores e Devedonoo.
Sen. Jlomou Tuma. ...............____________ ........ -------·
l'lnlcor ,. 201197 - Calmsslo de O!!!lb!Diçln,
JUSIIça e (ldwlenja - . , o PLS ri' 98196, que diSp6e
.......poçlo de .-OIIIOIIIÇio .. ren.das. Sen.
Josj Fopça. ................. ------ -------------- ............ Panocer ,. 2fiJI97 - Ownisslo de CaaabluJçiD,
Jusuça e OdN'M" - . , o PLS ri' IOO'IJ6. que Clllbolece o damo de 1ll1lliuiD de piaDos de pelo pododo de ....tacia efebVIIIIOIIID J18&0· Sen. JCISI! Edaanlo
Ilulla. ....._ ..........................._ ...................._ ..... __
Plleccr ,. 203197 - Camisslo de O!!!M!b•!Çik>.
J11111ça e Odadem• - . . o I'LS ri' 167/96, que dlspGe
aobre pniiiÍII de dividas tllbolbiSIII Sen. llepla AsIUII>JIÇil>.... .......... ......... ........... - .........................
, _ . ,. 204197 - Ownisslo de Comlillliçlo.
Jlllliça e Qdadan" - . . o I'LS ri' 179/96, que dioplie
10bJe O ....... pnl de noc:6m--NIICfdos Sen. JC111!
Pàwdo Iluba. ...................................... - ........ Plleccr .,. 'JJJSI97 - Omusslo de O!!!M!0 •tçln,
Justiça e Cidadarua. - . , o I'LS ri' 208196, que ollln
cblpollll..,. do OldJ&o Poaol nielellll: ao cnmo de RIU·
bo Sen. JCIII! Popça. ......... - ........ . ......... .......... .

26S

_.,..,11101110

305

308

313

P'cPlleccr .,. 206197 - Conusslo de O!!!sollllçlo,
Julllça e ~.. lllle o I'LS ri' 221/96, que - IDina o IOIIIbamento dos bens eultunls das empresas iiidufdas 110 Propama NICICID81 de Desestabzaçlo Sen
SáJJo Maebaclo
......... .,. 21J7197 - Conusslo ele Assuntos EeooobR o OfiCIO S/36197 (ri' I 097/97, oa onJIOID), do presulenle do Bonc:o Cc:nlraJ do Brts~l, encaDlllliwldo soliaiiÇio do Ooveruador do Eirado do Rio
Otande do Sul, para emisslo de Letras Fiosnceuas do
Tesouro do Estado do lbo Gnade elo Sul- LFJllS, dosanadas ao lfm da Dmda Moblb4ria do Eslado, venc:fvel
DO I• senrestte de 1997. Sen. Pedro S1mon.. .. ..............
Panar cnl sob1e a PLC ri' 18196 lrl' 1.2AOOS,
u ongem), que olun 011111 JS e :III da Lei nB 7 7UV89.
que define os cnmes rasullaiiiOI de Pl"'"'""'"ro de raça
D!l de cor •""'"""""" ~o ao an 140 do DecreloLa ri' 2.8481'40 Sen. Pedro S11non..... • • .... • .. .. ..........
.......... ,. 208197 - Camlsslo Duclora. que . . 1011b1 a11!daçio final do PLC ri' 88196 (ri' 1.2AOOS, DI
OJIICID). Sen Ronaldo Olnha Uma. ...... ·- ...............
.......... .,. 209/97 - Omusslo Diletma. que ...- . anodaçlo 1111111 das Emendas do Selllldo ao PLC ri'
4419S (ri' 3 051/89, u oripm). Sen. Carlos Palrocfmo •
,.,_. ri' ZIG'9'7 - Conuss1o de Asswltos Eco-..:os, -..o Oficio S/37197, do poesldonre elo Buco Cc:nlraJ do IIJud. que enremnhl od•cilaçln do GoVIIIIIO do~ do Piaa! aobre llllamoDto ID""""""'
de opeiiaçln de ati!D firmado JUDIO. Coiu Jimn6mc.o
Fedcnl, selali'IO ao fmgnlma de l\p010. Reeslnllunçlo
e Ajlllle Fiscal doo l!aodos. espec11'icamoole o........,.
de DooliplllaliO VC>Iundrio - PDV, _, amparo doo
J11 " mr... aanuliva~. lll:eraDdo o Yllor de RS
38. '1110.000.00, ,... RS '53.!00.000,00. Sen. FreiiiS
Neto. ............................_................. • ...........
,.,_. ri' 211197 - Owmulo de AuuaiDI Eeoa6aucos. 00111 ntereDaa ao Ollao S/'JAI97, que ......
millba ooJxitaçlo do ao- do l!oaldo do Eaplnto
SaDio para . . poua opcnçlo de cridlto 110
VIlar de RS 64.6011.000,00, -...&>~ l oobe11un1 doo
Cl6diiOs lll!hoiM- JliOftiiiOIIIa da UCCIIÇIID do Pio....... de Demlulo Vollllllina- PDV. Sen. EICID Alva-

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

....,nw:o,

. . . . . . . . . . . . . . . . .1...............- - · · · · · - - · · · · · ..............................

314

31S

317

321

322

......... ,. 212197 - Comlsslo de O!!!lhllllçlo,
JUSbça e ()dedmla sobre o I'LS ri' 27!1195, que cbspi!e
o IIIIIJ'II'I!O do Docmner,ro Omco de TnnsCtrincia
- Dur, o 1a0 de . . _ _ de pn>c:IIIIIÇIIo e o pruo
.... lnnlfcdada de wefcal.. llldovWios ...
Sen. Josj Eduanlo lluba. ..- ....-----.....-... ....... ........
l'lrecer ri' 213197 - C<wnjsslo de Caasii!Diçlo,
Jusbça eQclwlanjo sobre O PLS ri' 115/95, que defiDe
OS CIIIOS jle idellbfic:IÇio CIÚIUDII pnM-110 ort. 51, iDciso LVID, da Canstilulçlo Pedcnl, e o PLS ri' 187/95,
que diopGe sobre a uleobliaçlo CIUIIIDII do ciWmenle
ldelldlic:ado. ................... o 11t. 51,111Cl10 LVID, da
Collsliluiçlo Aldenl. que lllllldiBDI em ...,.,..ro. Sen
Robalo lllale. ...................................................

361

380
383
392

398

400

401

403

I

vm
Parecer rJ! 214197 - Conusslo de ConsbmiÇio.
Jusaça e Cidadania, sobre o PLS ~ 22195, que 11nbu1
valor Jurlchc:o l cl!gnallzaçlo de doc:umeotos. Sen. Roberto Roqmlo . ... . .... • • .... . .. ......... ..
Pal=r ~ 215197 - Comisslo de ConsbmiÇio,
Jusnça e Qdadarua, sobre o PLS rJ! 39196, que supnme
O IIICISO VI do § 2!' do art. 171 do C6d!go Penal, que de·
rme como cnme de esldlonaiO a enussio de cheque sem
fundo SciL Rama Tebel. • • .. .... .......
Palec:er ~ 2Ui/97- Conussio de Consbauçlo,
Jusaça e Cldadarua, sobre o PLS rJ! 144196, que alrt:ra a
Le! ~ 5 700'71, que d!SpOc solm: a forma e a ..,........_
çlo dos sfmbolos II8CIODIIS Sen Ed!SOII Loblo. , ....
Parecer ~ 217197 - Comlsslo de Consllllllção.
Jusaça e CldadamL IObre o PLS rJ! 2J 1196, que cl!spOc
sobre a cnaç1c> da Câmara Seronal de Tunsmo Scn
José B1anc:o.. ..
.. • ... • • .. •
Parecer ~ 218197 - Conussio de CooSDm!Çio.
Jusaça e Codadama. sobre o PLS ~ 126196, que dá oova
IOdaçlo ID IDCISO 0 do f 11 do art 13 da Lei rJ!
9 100/95, que estaiJelec:e oormas par.a IS elelçi!es 111111Uct)llls de 3 de oumbm de 1996. Seo Anlomo Carlos Vall!llaRS ...........................................
Parecer rJ! 219197 - Comisslo de Assuni<JS EconOmicos, sobre • Mnwavm ~ 56197 (rJ! 143/97, .. origem), do Femllldo Hennque Canloso. que
011cammha ao Seoado a )II08rBIIIIIÇio IIIOIIedna lelaava
ao 1• lniiiOSIR: de 1997. com esbmauvas das fOIUS de
VaruiÇio dos pnnc!)JIIIS
lálue da
evo1uçlo da econcmua II8CIOOlll e as JIISbficaavas perllnenleS Sen Waldock Omelas ........ •
Parecer rJ! 220/97 - Comwlo de AIPI•IOS EicoD6mlcos, sobre a Measqem rl'97197 (rJ!486/97,Daongem), que .,......,nha .., Senado a prognmaç1o IIIOIIOiina lelaava 111 'ZIIl'UIIelln: de 1997. com esllmauvas das
faius de vanaçlo dos pnaapall ll8l"'llllk>s IIIOIICdnos,
- ... da evoluçio da eccmomi• II8C100al pteVISI.I para
o lnmesbe e as jusllfiadivas pertinentes Seo. Coubnbo
J - .................................. ..
Parecer rJ! 221197 - Conussio de Coasbauçlo,
Jusaça e Cu!ad-a solxe o PDL rJ! 43195. que SUSia o
Deaeto rJ! 1.480195, do Poder Execubvo, que cbsplle soln os pzocedunadDs a
em casos de paraltsaçiles dos semços pdbllc:os fedenus Sen. José lpiao Ferreua. ...•... .•.•.. ···- .......
Parecer rJ! 222197 - Comlsslo de Consbllllçlo.
JUSIIça e Qdadama. so1xe o Oficio SI2S/93 (rJ!
129/P/MC/93, D8 ongem). do MmiSbO Plesidenre do
Supano Tnbwlal Fedcnl. enc:anuobaodo ao Pres1deale
do Senado Fedcnl, para OS 6Ds pRVÍSIOS DO art. 52. X,
da Consllauçlo FedenL c6pa do ac6nlio JIIOiallldo aos
aullls do RecuiSo ExlnordiDArio rJ! 1~10-SP

407

410

Mannbo.

• • • ....

• .. ..

.. .

416

Parecer oral l Emcada rJ! 1-PLEN/97, ao PR rJ!
59/97. que autonza o Governo do Estado do Rio Glande

417

do Sul a eiDlar. Olravá de ofertas públicas, Lettas fi.
nanceu-as do Tesouro do Estado do Rio Glande do Sul
(LI'ffiS), desananclo-se os m:unos ao pro de sua div•da mobd•ma. com wncunento no 1• semes~re de 1997

420

..,_.,.IIIOIIOdnos,

421

423

semn-

Seo i'nDI:dmol'emnL. • .... • • • .......
Parecer rJ! 223197 - Comwlo de CooSDIIIIÇio.
Jusaça e Clcladllua, sobn: o Offao S/22/96 (OII"cto rJ!
56-P/MC/96, 110 origem). do MlluSbO Pres1deale do Supmno Tnbwlal Fedelal. OIICIIIIIIIIban ao SeDado fe.
clera1 cclpla do IIIIISI!ado em Julgado, profendo

Mandado de Scgu1811Ç8 rJI. 22 148/SO. para os fms
Sen Jo.
sapb31 Mannbo
.
.
Parecer "" 224197 - Conussio de Consbbllçlo.
Jusaça e Qdadarua, sobre o Ofiao S/29196 (OfictO rJ!
58-PIMC/96. ua ongem), do Mlmstro paulenle do Supremo Tnbuoal Federal, encanunhmlo ao Senado Fedenl c:ópla do Ac6rdlo lnnSIIado em Julgado, profendo
DOS autos do piOC05SO ~ 72.93()..41130. para os liDs IJR'·
VIS10S no an 52, X. da Consbbuçlo Fodenl. Sen. Josapbal
DO

prev!SIOS no art. 52, X. da Consbauçlo Fedetal

Scn Pedro S•mon ..
Parecer rJ! 225197 - Cmmsslo DlreiDra. que apresenta a nodaçio final ao PR rJ! 59197 Sen Joel de Hollanda......
... . . .... . . .........
Parecer"" 226197 - Comuslo DlrecOia. que apmsenta a talaçlo final do PR ~ 52197 Sen Emilla Feraandes .. • •
.. .. .......... .
Parecer~ 227/97 - Comisslo DIRIDra, que apmIOIIIa a IOdaçlo final do PR ~ 53197 Sen Emdla Feraandes •
• • • ........ .. • ........
Parecer rJ! 22BI97 - CoiDisslo de ConsaiWÇio.
Jusaça e Cldadarua, sobn: IS Emendas de Plenmo rfl' I
a 4. ofenoados l PEC rJ! 4197 (~ 1/95, oa ongem). qoe
dá aova IOdaçlo ao f SI do art. 14ao t:Df1M1 do art. 2B,ao
IIICIIO D, do art. 29, ao t:Df1M1 do art. 77 e ao art 82 da
Consllauçlo Fedaal (Reelelçlo) Sen. fraoceliDO l'emra. o • • •• •
• • • ••
• •
••
••• ••••
•
• •
••
Pal=r "" 229197 - Coausslo DaoiDn. que lP"'·
se111a a redaçlo final lO POL ~ 34/97. Sen Carlos PaIIOCfDio . .... . .. .
.... ..• ..•.. ...... -··

Parecer ""230197 - Coausslo DlreiDra, que apmse111a aredaçlo fmal do PDL ~ 35197 Seo Cados Palrodnio ....... .......... ... ...... .......... .. .
Parecer rJ! 231197 - Cmmsslo Duotom. que apmsellla a IOdaçlo final do PR rJ! 60197 Sen FlaVIano

465

467

503

S06
S09

510

S22
593

S94

Melo........................................ ... . . .. . .......

461

Parecer rJ! 232197- Coausslo Dino10ra. que aprefinal do PR rJ! 61197 Seo. Cados l'allo-

110111a uedaçlo

cfmo.

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

597

Parecer rJI. 233197- Comlsslo 1>1--. que apre...... a mdaçlo liDai do Subsblulivo do Seoado ao PLC
rJ! 81194 (~ 3.434192. aa ongem) Sen. Cados Palrocfmo . .......•...•.....

464

601

PARLAMI!NTARISMO (VIde DECORO PAIU.AMENTAR)

PARTIDO POúnCO (VIde ELEiçOi!S)
Apoma os Bl8lldes ....... que os partidos pollbc:os
da Aménca LabDa tem dificuldades de eofrell1ar Sen.
Anur da Tivola. ..................... -- . . ... ... ... .... •

258

o....,

~ 1Dbn:
do lhRulno do PSDB
do Paraú ao IDSfi'S50 do Gow:ruador Jaune Lcmer 110
partido. Sen. Osmar Dw. ··-··-··· ......... -- ........ ·-· ... .

estulllbVIS dl5 liw<ls de voriaçlo dos prii\C\pa!S
~ IIIIIIIOCinos. llllibll ela evoluçlo da OCOIIOIIIIa

c:mn

IIIICIOIIII

PECUÁRIA

Assinala .. paleiiCIIhdades ela pec:uúla de COite •
de l01te em lload611iL Sen. Odaâr Soares -········· ••••...•

615

I'OlinCA FUNDIÁRIA
Aboftla I quesdo ela mudiiDÇI dos llll&ces de pmdullvidade elas tenll bnsdeuu JIRlPOIII pelo Mlmslro
de PalfiX:a l'luldJjna. Sen. Romero Juci. .....................

452

Allahsa os P0J0f11S de 1m que aerio mlatados por
S.Eu. ao lmbdo ela Caomsslo de AsauniDS l!coDiiau·
-·que lnWD ela rei""""" qdna. Sen. Osmar Diu....
PLS ri- 77197, que di5plle IIObm 1 ulentdlcaçlo e
plbbcaçlo do lltado de CODIOrVIÇio das nxlovras fede.
IIII Seu. ValmlrCompelo •..•.. ••••••.•.•.•.•••....•••••...
Ammc:la allpRIOIIIaçlo de proJOIO de 101 que ena
o Buu:o da Mlc!oemplaa S/A - BAMISA. Sen. Ney

138

PORTO, DE SANIOS
Allllisa O CIIIO de falsdicaçl!es ocomdas DO Podo
de S1111111 aa Cbefia do Posto de VlglllncJa Somdna.
Sen. ~

Tllma.--·····--··-·-·--········- ·- ........ ·····-· .

1119

PRESIDENCIAUSMO

Det'a* O aperfOJÇOOIIIOIIIO do pesldeaclalllmo,
ponlimnor o uao elas IIIOdlclas pnms6naL Sen. Allur ela
TIIYola.--··· -···-··· ••• ········--···· ·--·· ····-··--··-··--·

Plll!SmENm DA REP()BUCA (Vule DllSBNVOLVIMENTO, REELEIÇÃO)
Cndca o ao- Femaado lleDnque Caldoso
pelas 11111 iDwll:idas 011111r0 o J.eatslabvo e o Judlc:IArio,
_.....,_ de admimslrar o PlfL Sen. Llauo Campos. •••.•.....•••••. ···•· ··-··· . •••.••.••.• . .....- .. -······- ..

141

49

PRIVA'I'IZAÇÃO (VIde CVRD)

Abonla a quelllo da pn~ da Vale do lbo
Doce. Seo. JcJII! Eduanlo Dulll. ·-·-····-· ······-- ·--··· •..
Det'a* 1 oaspenslo do ledlo da Vale do Rio
Doce. Sen. JcJII! Bdulrdo Dulll. ••·••••· ·- ·-······ .. ·-·····
Coadeaa a pnVIIbZaÇio da Vale do Rio Doce
Seo Jdma Manse. ... ·····--··· ···-·-······ ····-······· ·····-···
Cntaca a pd-..çlo da Vale do Rio Doce. Seo.
loK Eclulldo DuiiL ..•. ··-··· -···-··-···· .... ····-

Queslioaa

1

29
93

135
183
291

priVIIbZaÇio da Cla. Vale do lbo

Doce Sen. Joo6 Alvoo. ........... ···-······· -··· .••.•..

..• ····-·

PROJETO DE DECJUn'O LEGISLATIVO

DiiiCIIIe o PDL ,. 31197, que apmva a JIIUJIIIIIIIoeaulldo trimoslno de 1996.

çlo 1111111et11na relabva ao

Ducule o PDL ,.34/97, que IJIIOV& a pusramaçlo IIIOIIOdria relabva ao JlllllleiiO 111111o11te de 1997.
Sen. lldor Badlolho...._·-····· ••...•••••••..••••••... -······ ....
Duc:ute o PDL ,. 34197, que IJIIOV& a pusramaçlo - · rellliva ao pnlll0i10 1n111011re de 1997.
Sen.lidlwdo Suphey. ..... •. •.•.•• . .•..•••••. ...•·-··- ·····--

PROIBI'O DE LEI

PORTO,DErrAJAf
Destaca I lmpardDcia do l"ootD de laüai' Jllllll I
......,.,..II8CIOIIII. Sen. Espondilo Amm................

pon o ln........, e • jasaficabvu per.

58l

POP!ll.AÇÃO
Abonla a quesdo da supapopuiiiÇio DOS OODirlll
urbonos. Sen. Allur da Tlvola. - ••••·••· - .....................

.Nele.-·-· · -· -· · · · ·-· · · ·- . . . . .

pev~sta

lmeDies. Sen

286

SuauUDL •• ·- ··- - ···-·-·· -· .................... --·····- PLS n" 781'17, que cria o Banco da Mlauempn:sa
SIA- BAMISA. Sen Ney SuassuDa. - • _......... ··-- •••••
PLS ri- 79197, quo cllllplie IIObm I mlinç!!o de
plebiSCIID que decida da desett•d•IIÇio da Companlua
Vale do Rio Doce, IIIIS .midünas, CIIIIIIOiadas e colipdas .., ... IIIIIIIUieiiÇII aob COIIIIOie ela Umlo. Sen.
Joso! Eduardo DaiiL ..••••. ··--····· -·-······-.. ·-···· ...••.••..
PLS ,. 80197, que cllsp&: IIObm a alaçlo e o eles- d e EMUls e Teml6ri0s e a rcmtepaçilo
de Teml6nos ao a-lo de 011J0111. Sen. Rauldo Cullba
Uma. .............·-···-····-· ·-··- • • -······-··-···· ··-··· •••
PLS ri- 11197, que msdlw a Ccrbdlo Nepava de
Derilo - CND, I ser expedida por ocniços de piOieçlo
ao aáhiD e ntabeJeoe J11U0 pm erdaslo de noptto
de inadunplhcluesulanzoda. Sen. Jdlio Campos. •••• •
PLS ri- 12197, quo lllll!n o otU&o 46 ela LOJ rl6 515177. Sen.l!dlson Loblo ...... . . ··········-····· . •.•.
PLS ri- 831117, que 111m cllsposidvos do Docncol..elrl- 072169, quo dillp6e- o ......rao da proftsslo
de jOrlllhsta. Seo. l!dason Loblo ..... -. - ..•• ..•.. . . .••••
PLS rl-114197, q u o - IIIGIIIII5na DO planbo.
eowls<:lo c t:DDSUII1D de orp!!"'""'" ........,.,._ moddic:ados c proclatDI deri.....,., em todo o teml6no aaC101181 Sen. Marilla SJIVL-. • • ••••••- • o m••••-•••mo • •• •••Lelllua do PLC ri- 21197 (nl 2.859.97, aa an·
Flll), que dilp6e soJm: 111111111 aonJ de orprnnçlo que
IOma llllnptdna a avoltiiÇio pslc:oi6Jica pondchca dos
Jmeanmtes das pcllc:las e corpos de bcnnbeuos mihtarel
c civis Sen. l'lavtano Melo. ••••• • ·-··· ··········-- • •••••• ••
Lemn do PLC ,. 22197 (III 2.314196, III ori·
pm),
di aova Ndaçio a dispositivos dos Decn:rosl..els r I.ClOI e I.IJD2169 Seo.l'la..- Melo. ••••••••••••
PLS ri- 115197, que ar:resceata dispao~~~vo ao on.
211 da LOJ ,. 8.0361911, pm pormillr • IIIOYUIIOiltaçlo ela
llOIIIa VIIII:Uiada., FOTS quaDdo o lllballlador.., qual-

:r;

1211
588
591

7
42

91

94

97

99

IDI
101

154

203

204

r

X
quor de aeus depaldonkls for poNdor do Wu5 HIV.
Seu. Emdra Ft:maOOa ·-···-···· ••••• ···-·--··· -···········
PLS Jtl 8911, que displle oobn: a 1p1 • "'açin e a
publ!caçlo de Eotudos de VllbJlv!ac!e Muaicipol 1111S

:zoa

P""""'imml!!s de criaçlo, luwipm..,., liulo ou eles............... de IIIUIIICfpms, COIÚOIIIIe delemüDa o §
41 do IIL 18 da Om-nçio falonl. Seu. Rcllllklo 01·
aba Uma.•••••••.. - ·······--··-··· -------··· •.•••.••••.
lusblic:a aiiJIRI"'IIIÇÇD de pmJOIO de lei que chipile oobn: a ideahficaçlo e pulJhnoçlo do eslldo de caasenaçlo das nxlovJas fedenas. Seu. Vabmr Campelo. PLS Jtl rT/97,
os casos da Dilo aplicaçllo da leJ
e dá..,. redaçlo ao 11t. 17 da La
Jtl 4.657142 - La de IDiroduçllo do C6dlgo CiYII Bras!·
leuo. Seu. Beaodita da Silva.···-··-··--··----·-···-·······
Dllalle o PLC ,_ 204/93 1."' 731191, oa onpm),
que .........,.. podsnfao ao 11t. V. da Ld Jtl 605/49,

que...,..
-..ua

o . _ , ...,..,.. lmiiDOndo. Seu.
Bello Porp. ·--····-····· -······-··-··-··- ..... -··-··-··· ..
PLS Jtl 119197, que """"dece pefea&icw para o
pniCOIIO e os JUipoic:niDs jadlclals dos cnmos que menCICIII&. Seu. Fedm SimoD. •••••• •••• ··-··-··-·- • -············

210

326

374

R$346 336 000,00. Sea.Joli Eduanlo

Ilulm.·-·········-·

fopça.-·······-··

Dilcule o Pll Jtl51197. Sea.Joli
Dllalle o Pll Jtl 51197. Sen. Woldodi: Onelas •••••
&rannnb- da VG1BÇ1o do PR ,_ 51197.
Seu. LllaoCampos.---·--····-··-·--· --· .. ···-··-····
Dllalle o Pll Jtlstl/!17. Seu. Eduanlo Suplky. - DIIalle o PR n' stl/!17. Seu. E'lpaicUo Amm. •• -·
PR ,_ 58197, que ....., o Re&i_, Jlllemo do
Sellldo FederaL Seu. Owninholcqo. -··---··-·········-··
Dla:ulo o PR,_ 'JAJ/In, q u e - a"""ãj;lo de
_,oçlodeatito- com..-dallepdNn Jlo.
.. do B18111,110VIIarlolal • - bilbileseCIIDCm. . . - . c:iaoo milbiies de ............ o Bllldo da
BalDa. o Oveneas ~ Coupa- 1'111111 -OEC',
..,..,w!o ao financj•nrn!n pan:lal do PI........ de Soooade SaiVIdareCidacles do-... da Jla.
.... de Todos ... 5aDIIJL Seu. LuoCaqlos. ·---·············
Discllle o PR Jtl 57197, que IIIIOriza o Gowmo do
Celri a COIIII"ar oponçio de aáldo - . com o
IIYII da Uailo,jualll ao llaaco
de Desea-

384
585

12

106
107
107
108
III

III

156

S86

c-mo

Omdena o fa:llamenlll da Rddlo Comumrma
No- R1DIIos de Queimados (RJ). Seu. Beaodita da Sdva. . ........ ····--····--- ·················· ............................

S94
595

135

REEU!IÇÃO (VIde CORRUPÇÃO. IMPRENSA)
ADIIisa • quelllo da noeleJçllo .......-. Seu.
•• •• ••• ·-- •••• - ···-···
Mamfesla.se-.. a propalada campa de - .
.......... do IIObctmo jomalf....... 110 · - d a emenda
da Rdelçlo Seu. Pecbo Simcm. •••••••••••••••• -··· •• - •

Lllao Campos -····-··-···· ••••••••••

lO
571

RER1RMA AGRÁRIA (Vide PllOIETO DE LEI)
Aoalua a quesdo da nd'o!ma ..,ma. Seu. Edlsoa
Lablo.. ·--·--··-·--·-··········· --· -·--·····-·---· .
- I C I ! f t a quesiiD da Jeforma opina.
Seu. fns Rl:zalde. •••• -·-· • •••• • -·· •••• ·······-···· -··· •
~-a quesiiD da Jáorma .,.ma.
Seu. Casddo Moldanor••••••·-·······-··-··· ····--· • -··-··
• I(IIOIIIo da niormallll*ia. Seo. l..lidlo
CaeJbo ··-··-···-····--··· ................·--···-·-···-·-····· ••••

Dosraca &llllpOIIIuua para o -............,
do ............ de AJIOio e DeseovoiYIIIIOIIIII da l'lllllcullllnl.lmpdado Nonlosre. Seu. L d a o - --·- ··164

221
224

2A6

284

63

REIÃTÓRIO

Aoalua o Rdllório de DesmwolmDOIIIII Huma-

t.l""'"'""""

no, publicado pelo ............ das Naçiies Umdas para o

Desmwo.IWIIOIIIII. Seu. .Júlio Campos._. ··--····· -··- Aoalua !e1116rio dlvalpdo pola Sudene o
~
14 ...... da..._. Da Resilo Nardeste. Seo Ney

WIIYIIIIOIIIII110 va1or ............ 111! quom~~& e
dois aulbi!es de d61ares ~ ctestinad• ao
fiiiiiiCÍIIIIel pon:ia1 do Pqrama de Apoio ls RefarIIIIS SociiiS para o DesomoiYIIIIOIIIII de
Ado'"""""" 110l!stlldo do Celri- PROARES e a .............

Cri-.

ao 111011110 fiDaDdameDIII. Seu. S6Jjo
Macbado. -··-·-- • --····-······- •••• ··-···-···-·-··-- ••••••••••
Dlscule o PR ri' 59197, que..- o Gowmo do
Botado do Rio OnDeie do Sul a eoullr, ~de or..tas

SOS

RBGIÃO NORDESTE

_,A........,

am.

503

RÁDIO

.,.. diJplle -

I'ROJE10 DE RESOLUÇÃO
Dllalle o Pll '11' stl/!17. Seu. l'nDcelulo I'Bma. ••
Dllalle o Pll ri' 51197, que ........... o Botado de
MIDas a _ , . oponçiD de a6lllo JU1110 l Clua Eco-..., PedenL com a ......,aa da Umlo, 110 valor de

jRibiJcas, Lellas F"'""""""" do Tesouro do l!stlldo do
Rlo Gnade do Sul (l.FI1lS), .._• ....._os ..........
ao Sim de ... d!YidaiiiiObilima, cam....,....., ao 1•
- d e 1997. Seu. Elpendllo Amin. ••••• ·····--···-Discull: o PR Jtl 59197. Seu JOSI! Popça. ···-·· .•
PR ,_ 65/97, que ena 110 SeDac!e Federal a CoDIIIIIo da A&rieu!Jun, Abe....,mtl!lll e Reforma Aatána. Seu. OlmarDuoa. ••• --······-· -···-·· •••• •• •• •• •.••
franunhanrntg da votaç1o do PR fi!. (fJ/91. que
llllllriza o Botado do Piauf. CODirMm" _ . , d e mchIII IOb a forma de Termo Aditivo de lternldlcaçlo ao
de Abenura de~ czlelndo em 5/12196,
JDDII>l CaDa Ec:oa6mu:a Fcclend. Seu. Hugo Napolelo
EucamiDbameulo da VOfliÇio do PR ,_ 60197
Seu. Launl Campos.................... .... .. ...... ····· ....

s........... ·-··-··--····-··· ... -·· ...... -····-··· -···· ..
REQUERIMENTO

COIIIJlt.plama

235

............... "' 301/97, de Mmrn'll""' de po-

sar, pelo ..... '""""o do rduçedor Paulo Fmle. Seu.
JOIO! l!lmanlo Dun. • ·--··········· -····-···-··· -·····- .. -··-

18

RequeniiiCIIIO rf! 3021!17, de bomen"V'" de peaar, pelo Ca1ocunenro do ex-Seaador BenJIIIDD Fanh
Seu Hwnbeno Lucena. - ....... • .. ...... ...... ...... •..........

a . q - , - ri' 304197. IIObl:llando mi'OIIIIIÇI!co
10 .......... da Saúde, Dr Carlos Cesar de Albuquelque,
liOble a amradaçln do CPMF Sen. AniODIO Carlos Vlladales .... • ....... .. .... . ..... ......... ......... . ..... - .
Requen..-o rf! l05I97, IIOÜI:IWidO que 1 Hora
do Expediane do dia 7 de 1111110 leJ8 dediC:ada 1 ..,......,_
cw 1 IIIOIIIÓIIa do edw:ador Paulo Fm111 Sen Manna
Sdva. . • - .... ...... ... .. .. .. ............................ .
R01an. os tamos do Requen..-o rf! 'JJXJN7, ,...
b!ll o O'MF, por alo la' Sido II<IICIJdo plellamenle ...
questiles fcrmuladas. Sen. Allloruo Carlos Valadares. ...
RequenmeiiiO ri' 312197, aolic:llando iDfonnações
10 MlmSbO do Plane.JIIIIIOIIIO e~. IObJe a C...
Volo do Rio Doce. Sen Peclm SUIIOII..... ...................
RequenmeDio rf! 313197. a o . . - ml'omlaçlles
10 Muu1110 da Fuoada, Sr Peclm Malan, liOble 1 CPMF
- Coalrlbwçlo PloYis6na de Mlm..-.çio FiDanceua.
Sen. Amomo Carlos
Requenmenlo .,. 32787, de bmwi"V'" de peaar, 10 deaembarpdor MIIIIID Malulel Sea. llamez Te-

SEM-'11!RRA (VICie MINISTI!:RIO DO PLANEIAMEI'li'O)
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valor de liS64 600 aoo.oo. deotmados • c:dronwa 11os
C1611101 lrlbalblstu pomueatos da .,..,.,çlo do Proarama de Doaussllo Volundna -I'DV ........... . ......
AnahasiiOia do MwSirO Sáp> Motta. pubiiCidl
1111 Folba uii.Paulo, o epls4cho da IIIJ'OIIIB cumpra d e - de dep!llados 118 Cllleftda da reeiOiçlo ......

373

l.cllllla elo PLC ~ 211!17 ~ 2.859197, na onpmJ. que displlo 1101n- plll de CIIJIIIIIZIÇio que

111
138

I

IV
toma obnp&óna a anhaçlo psiCOI6glca penódu:a dos
mu:gnnres das polfc:w e corpos de bombeiros orublare5
e CIVIS
Leitura do PLC ri' 22197 (nl 2 314.'96. aa onpeml.
dá nova mlaçlo cbspoSJavos dos DecmosLe•s IF I 001 e I 002169 • ••.• • • • ••
• •••••
Parecer ri' 195197 - Collusslo Duaora. que apn:senta a redaçio final do PR.,. 57197 ..................
Parec:er ri' 231197 - Connsslo lluelma. que aJI"'senta a redaçio final do PR ri' fiJI97

3ue

OD..VAM BORGES
203

a

204
236

OUD..HERME PALMEIRA

595

Registrll a assmatura do l'lotocolo de lnlenç6es.
pelo preSideote da Petrobns e o Governador de Alagou,
para explonçlo de gás natural naquele Estado.

FRANCELINO PEREIRA
DISCUie a PEC ri' 4197 (ReeleiÇio)
Ho111011180111 ao Deputado Humberto Rms da Sllveua Aparte ao Sen Hugo Napoleio . .
Dlsoorda de c:atas colocaçlles do Seaador JOSI!
Roberto Arruda. em enaev1sta conc:edula ao Jonud do
B....U, lllllllllada Oovemo enou nas reformas. •••••••
Regulla o faleaiiiOIIIO do vaqueuo ManuelzJo.
per1CIII8Fm famoso de bvro de Joio Gwmariies Rosa.
Discute o PR nl 56197 •••••• • •
Assutala a labzaçlo cm Belo Honzonu: da DI
Reulllio dos Muustros de Comén:lo das Am6ncas. do
DI Foro Empreaanal das Am&lcas e do Foro Smcheal
dasAmálcas
Parecer n" 222197 - Cormssio de Consatwçlo.
Jusbça e Culadarua, sobre o OfiCio Sl25/93 ln!
129/P/MC/93, na ongem), do M1mstro Pres1denr< do
Supremo Tnbunal Federal, encarm- ao Pres•denr< do Senado Federal, pua os fins previSIOS no art
52, X. da Consbtulçlo Fedenl, c6p1a do ac6rdlo pro1atado nos autos do Recurso Extnumlln4no ri'
100584-01210-SP
Parecer ri' 228197 - Comissão de Consbauçlo,
Jusaça e Cldadama. IIObre as Ernondas de Plen4no ~ I
a 4, ol'oroC1dos l PEC ri' 4197 (pi 1195, na ClnJODI), que
dá aova redaçlo ao padsnfo 52 do an. 14 ao CIJ{JIIl do
an. 28, ao IIIC1SO D, do an. 29, ao CIJ{JIIl do an. n e ao
an 82 da Coasbtwçlo Federal (Reelaçlo)

Refere-se l quesdo da refonna agrina Apane ao
Sen Edlson Loblo... .. ... .. .
.
Defende o recoahec:lmeruo pelo Conselho Federal
de Mediana da tnn-Sonogralia como categona de espeCialidade m6dlca. • .. ..

23

SS
59
88
12

492

HUOO NAPOLEÃO
Homenagem ao Deputado Estadual Humberto
Re~s da Sllveua pelo exerác:lo 1runr<rrup10 de .50 anos
de mandstos elellvos c:onsecubvos .
.. . .. ..
Re&lstra DOia do presulente JUICional do Pfl., na
qual contara IIOIÍC1a pubhcada no Jornal Folba de
s.Paulo. de que alguns deputados daquele parlldo u:nam recebulo """'""" p11r11 votar a favor da reelaçlo .
Comentmos acen:a da nota do Muustro Ságlo
Motta. pobbcada na Folba de s.Paalo. IIObre o eplSÓdiO
da compra de votos aa .....,da da ""'lelçlio Aparte ao
Sen EleJo Alvares . .. .. ......
.. .
Enc:anunhamento da YOiaÇão do PR ri' 6JJI97, que
autonza o Estado do Piauí a contrlllar openção de

464

558

52

482

513

mm-

594

HUMBERTO LUCENA
Requenmenro n' 302/97, de homenagem de pesar, pelo faleCimento do ex-Senador BenJIIDID Farah

57

ONarte.

trlliiSCUr50

do 89" aruversino do jOnlal

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

481

Comen!Anos a<erca do propalado esquema de
c:onupç1o VIsando l Clpi8Çio de YOIOS em favor da
emenda da reelelçlo

S78

522
IRJS REZENDE
l'lonunC1a-seiObre a quest1o da refonna

acnna

224

JÁDER BARBAUIO
Discute o PDL rJI. 31197, que aprova a prosnunaçlo rnonedna relabva ao seguDdo tnmestre de 1996,

398

GERSON CAMATA
Comendnos acerca da nota do Muustro Ságlo
Moeta. pubbc:ada aa Falba de S.Paulo, 10bn: a propalada compra de votos na votaç1o da reelaçio Aparte ao
Sen EICIO Alvares.
. . .. • ....... .... .... .. ... .. . ..

620

to sob a forma de Termo AdJuvo de Renabfic:açio ao
C0111n110 de Abertura de C~to, celebrado em 5112196.
JUnto l Cana Econllnuca Federal

Registrll o

FREITAS NETO
Parecer ri' 210197 - Collusslo de Assuntos Econ6nucos.IIObre o OllC1o S/37197, do JI"'SSdenr< do Banco Central do 8111511, que encanunha sohc:ttaçlo do (lo.
vemo do Estado do Piauí IIObre adiamento ao c:oatrato
de operaçao de mmto finnado Junto • Cmxa i>:oo6nuca
Federal, relallvo ao Programa de Apo10 l ReestrulllnlÇio
e AJUSI< F'ISeal dos Estados, espeC!ficamenU: OPrograma
de Desbpmeuto VoiUDdno - POV, ao amparo dos
rnenaonados DOnllllbvos. altenlndo o valor de RS
38 700 000.00. para R$53 soo 000.00

223

com e&DmaDVBS das faiXas de vanaçlo dos pnDCipaiS
agregados IIIOIIOdnos, aoilloe da evoluçlo da ecoaomiS
MC1onal preY15Ia para o tnmestre e as JUSblicaDvas pertwentes
•
Refe!e..se l denúnaa de que alguns deputados tonam Sido comprados para votar a favor da emenda da

reelaçio .. . .. ..
... ........ ... • . ... .. . . .. ..
O.seule o PDL ri' 34/97, que aprova a prognmaçio IDIIJiednaldabva ao pn11101ro tnmestre de 1997 •

120
372

588

JEFFERSON reREs
Ansbsa a Ylr6na do Parado TrabalhiSta Bntiruco
518

nas eiOIÇ6es da Inglaterra. ...

87

v
Cdbcas l falia de decoro de depul3dos e marufesUDplanraçlo do partamemansmo pora
ocabar com o liSJoloiiJSIIIO ••• • •••• •• •• •• ••••••••••••••
CoiiiOIIdnos IIZrC8 do IIOIICiino JOIIIIIIísoco sobnl a compnule wtos 110 ep~scldlo dueel01çlo. ...... .••

ra-se raomtvel l

274
'"

JOÃO ROCHA
Aponta a ALCA - Ára ele Llm Comémo das
Amáicas, como o elo vilal pora 11111qp3çlo IIIICIOIIII. -·

621

JOEL DE HOLLANDA
Homouagem 10 ~Humberto Rms da SJI.
veua. •••

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

Descreve as difia•Jdades da mdústna aesaeua em
Pallambuco, &lado deleDIIH' de um IOIÇO das ..,......
brasdeuu de ll[lllta. e o seu IDIIot pmdutor. ........... Anabsa documenros recebidos do Mims1r0 da
Sadde, 111111111ados: Açlles e Meras PnoniÚIIS. e Norma
~ B4Slca do Sisrema Ú'mcoclc Sadde- SUS
Parecer ri' 186197- Comisslo Duelara. quo . . ...... aledaçlo lillll do PR ri' 50/97............................._
Eume da pcHillna do DNC - Deporlamonlo NaCIOIIII de Combusll'vas, quo regni'"""'IOU a co........Uzaçlo de Qcool edhco IIUdro combull!vel. • ..............
DesiBI:a 1 impoctlnl:la dos lnbalhos deson..,l,...
dos pelo Cemro de Pesquisas Ageu Moplhles a'qAM, do &lado de Penlambuco. ........
Parecer ri' 225197- Colmsslo ~que..-.
oenta I redaçlo lillllao PR ri' 59/97 .. .... ............ • ...

-·-o-· . . . . .

45

62
82
!6!1

329
441

249
472

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

Parecer ri' m/97 - Coausslo de ConsiiiWÇio.
.lulllça e Qdadan'" sobno o Oll'cio Sl22l!l6 (OII'c:io ri'
50-PIMCJ!l6, aa oriseml. do M1lllaUo Pn:sldeaa: do SupmDD Tnblmal Peden1, eacanunlwldo 10 Senado Fedenl c6pJa do Ac6nllo lnllllibldo em .JUipdo, profatdo
ao Mandado de 5eauraaça ri' 22.148150, pora os fiDs
pmYIIIOS 00 III. 52. X, da Consallllçlo Fedenl........ ..
Parecer ri' 224197 - Comisslo de Coaslibnçlo,
Jusliça e Cvl~'~anra, lOIRe o 011""' 5129196 (OIIc:lo ri'
58-PIMCJ96, DI oripm), do MlmsiiO preudeale do Su-

Comondnoo ocata da 11011 do MuuiiiO S*glo
Mona. pubhcada aal'olba de 5.Paalo. lOIRe a prapolada compra de votos aa emenda da 1eelelçlo. Aparte 10
Seu Elclo Alvora. • .. ....... .......... ........... • .. • ..... - •

518

JOSé ALVES
P..-r rt- 191!1'17 - Coausslo de Assuatos So-

que OlOIICilCie 1senç1o do Imposto lOIRe PnlduUIS Jadus1nabzados e de Imposto de Er.ponaçlo "'laa""""""" a
eqwpomeniDI e nwenal ..........., odqullldos por pes-

aoa ~de clefiafnaL -· ................... - ........
Qu..uona a apticaçlo dos ........,. do FCO Fundo Conslillll:lmol do CeniiO.Qesle. Apane 10 Seu

265

Rame.zTebel. ......... - .............................. .
CnDca a falta de uma polftlca qrlc:ola eliaome.
Apane 10 Seu Lddlo Coelho... ........ .. ....................
QuesDona a pnYIIIZIIÇio da Cla. Vale do Rio
Doce ........................................................ .

279

JOSéBIANOO
1'alecer ri' 217197 - ColmSIIo de CoaSDIDIÇio,
JUSDÇ& e Cidadanra, sobre o PLS ri' 231196, que dllpile
lOIRe 1 cnaçlo da Clmala S-..1 de TDnsmo. .............
Defende o 111111101110 de cap11al do BASA - 1IIIICO
da Alnu&ua SIA., pora llllplmenllr o deseavolviiiiOIIIO
da ,Amarllma Lepl .......... . ... .. .............................. .

285
286

417

431

JOSé EDUARDO D1.l11tA
627

lt<iqusllllalto ri' 301197, de ............... de ....
sar, pelo falecimento do educador Plulo F"""' ......... ..
DiSCUie 1 PEC rf- 4197, que dj IIOYll nodaçlo 10 I
S! do an. 14. 10 """" do an. 28, ao mc1so n do an. 29,

18

do 1r1. TI e ao an. 82 da Coasllllllçlo Fedenl
(Reeleiçlo) • • ......... ......... • ........ ...... ..... ................
Aborda a...,_ da pmrlllluçlo da Vale do ltio

20

Doce. . ........... .........

29

10 CliPfll

llllllllr

Rio Doce........ .... ........... .

498

JOSé AGRJPINO MAlA

478

JOSAPHAT MARINHO

Cnaca decislo do MlmSirO da Educaçlo de dererque liulaoamos seus fiscalizem as llllldades das
llllivtniCiades em que os resu1wlos do "pmvlo" fanm
CIIIIS1derados IIISIIficlonres ou reve1ac1o1es de ensino mepdar. ..... .......................................... ... .......... .
Preocupaçaes com I queda das açGes da Vale do

,41,7

cws. sobre o PLC ri' 89192 Cri' 1.757191, ,. onpm),

JONAS PINHEIRO

ADalisa o llldamenfo elas obras da Usma de AD·
p 2 e as 001111Jç11es de oponçiO da Usllla de AJ1118 I ...
MlllllfeabHe lOIRe a CJU-* das deSlpoldades
J"'!!01181S. pariiCIIllnneDiaa Regilo Ccalzo.Oesto. .......
Enalloce • llllaÇio do MlniSirO Mmdo l'orlo
Aparte 10 Sen. Cados l'llroc!mo ........... .................... .
Aponta os 1IUIIIOS quo o Govauo Peden1 .,......
racnar com ra1at;1o llllqXXIIÇio de puduUIS- ....

premo Tnbllnal Fedeni.IIIICIIIIIInbaado 10 SeDado fede.
n1 c6pJa do Al:drdlo lnlnllbldo em JUipdo. pmfendo
oos 1111101 do processo ri' 72.9~130, pila os &ns.,.....
"'""'" 110 III. 52, X. da ConSOIUIÇio Federal..... • ......
Eacanunhamento da 'VObiÇio da PEC ri' 1195 ... .
COIIICIIIin01 ll:eiCa do Semmllno "Sio Plmlo
Sem Modo", mahzado aa Clpllal poubsaa. Apute 10
Sen. Romeu Tuma. • .... .. ..... . . ............ ... .. .. ..

18

Defeade

1

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

mspenslo do lelllo da Vale do Rio

229

Doce.

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

93

96

465

PLS ri' 79197, que dispile sobno 1 "'olizaçlo de
pleblsaiO que dec:ida da -.azaç~o da Complllllua
Vale do Rio Doce, ouu 111bsic1Wma, COIIII01adas e cobpdas ou lll&lllllllllb:DÇio aob coaiiDle da Uailo. ........
Ducure o PR ri' 51197, que aatonza o Eslldo de
MiDas • c:elelnr operaçlo de IDdiiO jum> • Caiu Ecoa6auc1 Fedenl, com 1 ..,_. da Umlo, oo ftlor de

RS346.336.000,00 ............:........ . . ........... .. ...... .
Cn- I pnndzaçlo da Vale do Rio Doce .......

106
183
291

I

VI
RegiSinl o toor da Carta de Brasfba aprovada oa
35" eumlo da Fm11e Nac1onal de Prefal05. . ..
Refere-se /Is mamfestações ocomdas na VISita do
Pres1denle l'enwldo Heonque CoRioso 11 Santana do
Ltvramento. fronteira com o Urugum ..... ... ........ .
I'BR:cer ri' 'JJ12197 - Conusslo de Co1151ltuJÇio,
JUSbça e C11ladarua, sobre o PLS ri' 100196. que estabelece o dlrello de usufruto de planos de saúde pelo período de cará>cJa erenvamente pago . • ...
Parecer n' 204197 - Coousslo de ConsbiUIÇio,
JuSbça e Culadsma, sobre o PLS ri' I 79196, que dlsplle
sobre o reJISbO genl de rec:án-D85Cidos
Marufeota-se pelo adiamento da ........ma da reelei-

Comenlinos ac:ercs da quesllo educ:aaonal
lOS~ SERRA

297

314
317
371

ção

Parecer ri' 212197 - Colnlsslo de ConSbiUIÇio,
Jusuça e C!dadama sobre o PLS ri' 279195, que chsplle
sobre o c:mpreso do Documento Úmco de Transferinaa
- Dtrr, o uso de m!llnlmeiiiO de ptOCI1I"8Çlo e o prazo
para transfednaa de velculos rodov1inos au10111010res ..
Encammbameuto de votaç1o da PEC ri' 1195, que
dii nova redaçlo do 11t 62 da ConSbtulçio Fedeno1
(Adoçio de IIIOdidas pnms6nas) • . .....
Quesuona a COIIlv&lcta ou cumphc:ldade da polfctallllhtar em relaçlo 11 ocupação pelos pamapantes do
MOVImento Gnto da Tem, da sala do M1msb0 do PlaDeJamenro ••.••

401
.495

.584

JOSÉ FOGAÇA

DtsculeoPRri'-51197.
Parecer ri' 201197 - Conusslo de Consumtçio,
Jusuça e CICladarua. sob,. o PLS n' 98196, que dlsplle
sobre anleCipaçlo de comemoraç1o de fenados .. .....
Parecer ri' 20SI97 - Conusslo de ConSb!UIÇio,
Jusaça e Qdwlpn11 sobre o PLS ri! 208196, que alrera
cllsposlbVOS do Cóchgo Penal ..remtte ao c:nme de !OU·
bo

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

..

DISCU!C o PR ri' 59197 •
Comendnos acerca do SOIIIIIIino "Sio Paulo
Sem Medo", reahzado na captiBI pauhsta. Apllte ao
Sen. Romou Tuma... . . .. ... .. • ... • ... • ..
M1111fesla..se sobre a mvaslo do MuuS!áto do
Planejamento - sala do MuuSirD, pelos !Diegnntes do
MoVImento Gnto da Tem

107
313

federats...
......... . . . . .. . ....
Comen!inos acen:a da 1101a do MuusbO SéiJto
M011a, pubhc:ada oa Folha de S.hulo. sobre a propalada compra de VOtos na emenda ds ,..le1çlo Apllte ao
Sen. Elao Alv...._

Comenlinos acerca ds nora do Muusuo Sét'Jio
Mon.a. pubhcada na Folha de S.hulo, sobiO a propalada compra de voros na emenda da ,..1.,çlo Apllte ao

Sen Elao Alvares . . . .... ..
.. .. .. .. ....
Anllhse dos comenlinos fe1tos pelo Embatxador
Rubens Rtclpero de que "o Brasil JOga seu desl1no na
negoaação ds ALCA - Assoctaçio de L!VIO Comérc:1o
dasAmmcas"
... .... • ..
JúuOCAMPOS
PLS n' 81197, quetnSbiW a Centdio Neganva de
Dl!btto - CND, a ser expechda por semços de proreçlo
ao cn!dtto e estabelece prazo pa111 exc1uslo de reguuo
de machmplenc:ta ~gu1anzada. •
Descreve o estado precino das rodoVIas fedenus
em Mato Grosso. e apela ao Gcm:mo Federal pela c:oncluslo da pon"' sobre o no Paraná pa111 alavancar o desenvo1VImento fenoVIino do Centro-Oes!e .. ..
Aoahsa o Relll6no de DesenvolVImento Hum&no, pubhcado pelo l'rogl1lma das Naçi5es Umdas pa111 o
Desenvolvtmento
Mamfesla..se sobre a 1mponaçio de avesuuz dos
EUA e apela /Is autondades que executem ngoroso c:onaole zoot6cruco dessas aves.
JÚNIA MARISE
Condena a pnvauxsçio da Vale do Rto Doce •
Desc:n:ve o quadro de desemp..go no País .

514

578

99

198

242
298
135
191

LAURO CAMPOS
321
SOS

611

JOS~ IGNÁC10 FERREIRA

Abonla a queslio de clonagem de arunws ...
Reflexéles sobre o caso da cremaçlo de um polxr
Incho, amda em VIda. em Brasiha..
Parecer rf4. 221.197 -Comuslo de Constltutçio, Justiça e Ctdadama, sobre o PDL a2 45195, que
susta o Decreto n!t 1 480/95, do Poder Executivo,
que dtsplie sobre os procedtmentos a serem adotados em casos de pa111hsaçiles dos semços p6bhcos

SS9

.291

140

259

461

Aborda a quesllo do ~go
Anahsa a quesdo da reei<Jçio presHleac:tal

Dtscule a PEC n"4197 (ReeleJçio)
Cnuc:a o Govento Fernando Hennque CoRioso
pelas suas mvesudas COIIII1I o LeJ1slabvo e o JuchCiino,
esquecendo-se de adtnlmmar o País
EDcammbamenlo da >OI8Çio do PR n' 51197 •

49
108

Homenagem ao educador Paulo"""'" ..
Dtsc:ule o PR ri' S<W7, que autonz.a a c:onbalaÇio
de opei1IÇio de aáhto elllOmo, com gsranna da Rep6bhca Fedennva do Brasil, no valor IOial de - bllhiles
e Oitocentos e novenla e cmco lllllhaes de 1enes. mtre o
Eslado da Balua e o Overseas Eamonuc Cooperauon
Fund - OECF, deSbnada so finanCiamento pan:1al do
Programa de Saneamento AmbleniBI de Salvador e Ctdades do Entorno ds Balua de Todos os Santos
Enc:ammhamento da >OI8Çio do PR n' (IJ/97 ..

146

SIS

164

S9S

LEOMAR QUINTANILHA
Ressalta o empenho do Muusuo Arlllldo Porto no
senudo da madlcaçlo da febre aftosa no Estado de Toc:anbnS

514

lO
lO
22

• • ... ..

.... ...

.. .. -..

..

Registra a ~'"''"'Ç"" de seauúno em Araguaíaa
para lhscuur a reahdade das Zonas de Proc:essamento de
Exponaçlo - ZPEs

4B
438

vn
LÚCIO ALCÂNTARA
Parecer ri' 175197- Conulllio de Assuntos Eco116mao:os, ooble I M........., ri' 73197 (ri' 2911!17, III Gn•
JIOIII}, do l'losldente Fcnwldo Hennque Cardoso, oobc•·
IIDdo IIIIIOnZaÇio do Senado federal para COD!nlar operaçlo de mmto '""'"110 com pn1111a da Repdbhca fe.
denbva do Bnsd no valor eqiDvalcnte a llé
US$42,000,000 00 de pnnc1pol. _ , o Oovemo do Estado do Cear6 e O BIIICO Jmenmencano de DesenvoiYI•
monto - BD>, desbnada 10 financ:iamonto piiCIII do
..........., de Ap01o .. Rel'onnas Soeillis para o Desen·
volvimemo de Cnanças e Adoleooentos oo Estado do
Cear6- PllOARES .............. ... .... ............ ..............
Parecer ri' 176197 - Conulllio de Assuntos EcoDOmicos. 10 PLC ri' 11<4195 (ri' 2 1421!11, III CIIIJ"'II),
que dllpile ..,.,., a lll8llllleiiÇio de t~~~~ppdos em Cllll·
rimos m6hcos. . ................. . ..... ........... . • .........
Refen:..se l quesllo do Movimt:ato dos Sem·Ter.,._ MST Apar!IO 10 Sen. Osmar Dias. ..... .... .......
Assllllla a luta do JUilSia Arii\Jo J...nna em defesa
da Amaz&ua. Aparte 10 Seo. Bemanlo CabraL ..... .. • •
RegiSIIll I YIUida do Plrtldo Tlllballullll IDcJês

IIII el01çiles da JDsWmL ........ • ...... ............... •........
ADahsa a quesllo do clesemplego, Cllllldo o ReJa.
b1no Emptego 110 Mllllllo, 19!1611997, elaborado
pela Orpmzaçlo lnlanadonal do Tlllbalho- OlT .....
Destaca • lmpodlni:ll para o Ncmlelbo brullom>
do !'logramo de Ap010 e Desenvo!YUIIOIIIO da Fnnic:ul·
lllnl Jmpda do Nordesle ...................... • ................
Apela ao Govemo federal por mochdas c:apozes
de rnltabzar a uruvenulade p6bbca bnsileua................
ADahsa JelaiOOo dlvulpdo pela Sucleno ..,.,., o
~csempe11ho da """""""" DO Nordesle Apane 10 Seo.
Ney Suassuna. -· ... ....... .......... - ...........................
HOIIIOIIIgeiD proftssumllis de flll'ermasem,
pelo IIIIIII:WIO do Dia do l!nfermouo. ·- ......................
M-~se..,.,.,u~de~IIO

liltebol bnsileuo. ...... .................... ... . ..................... ·-·
PEC ri' 171!17, que..........., o - X e o 111.
247l CODSIIIUIÇID federal.............. ...... • ..... ..

. . .. ....

LÚDIO COELHO
QuesiiOIIa I apbcaçlo dos noc:unos do fCO Fundo CmsbtucJDOal do Ceidn>-Oesle. Aparuo 10 Sen
lllmr:z Tebet.... . .. . ....... .. . . • ....... .... . ..............
Abonla I quesllo da leforma ,.nna. ........ . .. ..

dlficados e produtos denvados, em todo o - o oa-

aoaaL... .... .. .... ..... . ...... ···-··· ....................
Refere-se l ma~ pubhcacla na Felba de
&.halo, na qual demmcia os JIOY"'IUUCCore do Acle e
Amazoaas par 1orem Desoc:Jado papmemo a pollbcos

154

369

1

para voramn a favor da seelelçlo .... .......... . ...... . . .
Conleldrios acen:a da 11011 do Muustro Sérpo
Moaa. pubhc:ada DB Folba de &.Paulo, ooble a propalada compn de votos 110 lpiSddlo da reclelçlo Aparuo 10
Sen Elao Alvam. ......... .. ·-· .. .............. .. ... ... .
Comendnos acen:a do Semi!Wio "Sio Paulo
Sem Medo", llllhzado na CIJIItal paubsra. Aparuo 111
Sen llomeu ........... ......... .. ..................... - ...............

6

MARWCE PINTO
Parecer., 185197 - Conulllio Duetora, que apre101118 a todaçlo fioal do PDL ri' '1:11!17 (ri' 369196, na an·

9

14

Analisa I lepOICIISSID da YISIIa do

aeml................ ........ . .....

163

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

171
26

Puecer ri' 1881!17 - Conusslo Dlraora, que apreseota a redaçla 111111 do PDL 111!17 (ol3171!l6, aa ori-

aemJ..... ..... . ............ .......... .... ...... .......................
35
63

172

Parecer ri' 11191!17 - ConussBo Diretom, que apre10111& aredaçla fioal111 PDLrl' 141!17 (rl'3l!il96.naanpm) ................ _ ........................................ .
Pancer., 19CI!I7- Cmmsslo Dlmolll, que apresenta a redaçla 111111 do PDL ri' '1JJI97 (111335196, aa on·

130 aeml ........ .. . ,_... .............. . ..................................

172
172

Pancer., 1911!17- Conusslo Duelon, que apre101118 I redaçla liDai do PDLrl'22197 (ol312196, DB on429

aeml .. .... . ....................... ........ ................... .......... . .

434

Parecer ri' 1!12197 - Ccmusslo Duelon, que apreIOIIIa a redaçla fioal do PDL rl'231'17 (ol3291!16, 111 ori·

480
562

279

284

MARINASU.VA

JDIIIIenle da

Pildli do lllllll110 Estado do Acre, com 1 fiDaiHiade de
CODbecer I n:ahdllde dos oerinpeuao da Amaz6ma. ....
Refae..ae l ques11o ela pnvmzaçlo da Vale do
Rio Doce Aparte 10 Seo. Jos61!duardo Duln. - .. •... -·
Requenmemo ri' :105197, aohalmldo que a Holll
do &pecbenle do .... 7 de 111110 . . dedicada ...........
cw 111101D11na do odueadot Paulo Frme.......................
PLS ri' 84197, que deaela moral6n.a 110 plaabo,
coomm:m e COIIS1IIIIO de orpnismos ...,............, mo-

-a

8=)...... ......... .. ................................... -· .........
Pancer ri' 1871!17 - Conulllio Duelon, que apretodaçlo fillll do PDL ri' 851!16 (ri' 268196, 111 an·

519

28

31
82

-a

173

pm) .................................................................. .
......... ri' 1931!17- Comisslo Duelon, que apreredaçla 1111111 do PR ,.,.471!17...............................
De....,ve a oituaçlo da sadde dendna das
cnançu brullelru, paruculannenle no Estado de Ro-

174

raJ.ma. ·•·•·• ........ ·••••••·····•••••·· ........................... .

196

MAURO MIRANDA
Destaca o 11p010 que o lll'feela vem nc:ebendodoGo.....,Federal ........ -· ................... ..
Domoulni o acerto do MIIIISUD da Sadde de 110r
OllllniiWdo I Ceme I O lnan .................................- ....
Necossiclalle de o l'laldeore Fernando Heunque
Cardoso bnpulsiOIIII' o deseavolvimeato eccm11auco e
IOCIII. ••••••• ...... ......... • ••• • ...............---· ...............
DeSiaca a bbpoi!IIK:Ia da Hldrovla Arquala-ToCIIIIIns para I Real8o Cea......a..t.: Aparte 111 Stn. Jo.
DOS Pinbmro ........ ·...... • ...... .... ....... . .............
Mamf'esiHe ..,.,., a COIIIIruç8o da Án:a de Li""'
Comerem das
Regi- a elaçlo do IIOIWior romeno NICOiae
Vlclnoiu, a presideale do Grupo Parlamea!Br de Amlzlo.
de do Bruilellomema ...... • ........ ... .... ...............

Am&icu............... . ....... . ..................

173

61

89

435
474

474

622

I

vm
NABOR IÚNIOR
Aponra o parlamentansmo como o 11srema nws
adequado para a nossa naçlo Aparte ao Sen Jeffenon
Péres
• •• • •• • • •• •••
Anáhse das aíbeaS que a rmpmua vem fazendo
a I<Sperlo das dec:tsOes do Mtrustro da Agnc:uliWlL ••
Refen-se 11 VISita do l'latdc:nle FertWldo Heunque Cardoso ao Urugwu. Aparte l Sen Enuba Fernandes
Leitura da Mensagem nl 99197 (n" 5!YN97. na ongem). do Pnostdollle Fernando llennque Catdoso, submetendo 11 aprec:taçllo do Senado a esc:olba do Sr Marcos Castnoto de AzambuJa. Mtrustro de Primern Classe.
do Quadro Espectai. da Carmn de Diplomata, para
exercer o cargo de Embllxador do BlliSII JUDIO l Repúbbca Francesa •
Quesbona a MP n" I 511/'17, que ltmrta a 20% de
cada propnedade IIli n:grlo•• lln:a passivei de desmatamenro e aprowrlalrleiiiO. atando n:lal6no do Supennrendeate Regroaal do lbama do lll:n:
. •• . • • ..
Refere-ae 11 queslllo da n:fonna agrlina. Aparte ao
Sen Ro111010 Jucá. • •
Eumo do Decrelo nl 2.218197. que fixa o 1010
pan as unponaçlles realrzadas pelas empreaas comer-cws da Zona Franca de Manaus, 110 ~ de 1• de
maro de 1997 a 30 de abnl de 1998, computados os rnc:eabvos de que 1101.1 o Doc:rao-Lor n" 288167, bem asmm como outras nonnas aphcáve~s b 4reas de hvre com6n:ro
NEY SUASSUNA
Anuru:ta a apmsenraçlo de prOJdO de ler que ena
o Banco da Mtc:mempn:sa SIA - BAMISA
PLS ~ 78197. que ena o Banco da Mlctoeuip:aesa
S/A-BAMISA

Quesboaa o ststema de armazenagem agricola do
. ..........•..••.•
Anabsa n:Jatóno dtvulpdo pela Sudene sobre o
desempenho da OCOJIOIIII& na Regrllo Nordeste. ••
Defende a ren:emzaçlo na cobnnça elos rmpostos •
COIIII!IIÜnOs aa:rca da nota do Muusao Sérgio
M011a, pubbcada na FoDta de &.Paulo. sobn: a propalada compra de YOIOS na emenda da roeleiçio. Aparte ao
Sen. Elao Alvarrs • • •
• • •• • ...
Defende a DJUdança da sede da ONU de Nova

das safru IIWO-IJRIS......,. c rondontenses, por vra do

276
280
296

299

ODACIR SOARES
Desc:n:ve a sttuaçlo do setor agr-opecuáno em
Rcmdõrua.
.. .. . . .. ...................... .
Dtsc:orn: sobre a prodUÇio de altmenros em Roodórua, atando o AmWto Estai!Sbco Agropa:uário de
1995.. ••• ......... ••• • ••
• •••. - •••.•.••••
Elogros l atuaçllo do Muusao Arbndo Porto
Aparte ao Sen. Carlos Patnx:úuo • •• • •. • •• • • •
Destaca a unponlncta da agnculrura de SOJa no
Estado de Rcmcl&ua e defende o proJ<10 de escoamemo

OSMAR DIAS
Anabsa os proJetos de ler que ser11o relalados por
S Exa no lmbno da Comrssllo de Assunros Econ6nucos, que lnl8lll da n:fonna agdna
Expbc:aç6es sobre o vero do Duet6no do PSDB
do Paraná ao mg=so do Govemador l01me Lemer no

SSl

615

7

parbdo
Cometttmlos acen:a da nota do Muu&lro Sérgio
Moita. pubbcada na Folba de S.Paulo. sobn: a propalada compra de YOIOS na emenda da n:elerçllo Aparte ao
Seu Elao Alvares
PR nl 65197, que ena ao Senado Federal a CoIIIISsllo da Agnculrura, Abaslectmenro e Reforma Agrá-

426

na.

586

. ..

..

519

324
328

363

91

PEDRO SIMON
Condena a pnYllllzaçlo da Vale do Rto Doce
Aparte l Sea. Jllrua Marue • • • • • •• •• •• • •••••
Requenmonto ~ 3121'17, sobatando lllformaç6es
ao Mtmsao do PlaneJametiiO e Orçamento. sobn: a C.a
Vale do Rto Doce
•... .
. . ...
PEC ri' 15197, que acn:scenta padgrafo ao an. 18
da ConsbiiDçllo Federal • •• • •• • • • • • . ••..•
PEC ri'-16197, que dá DOYB n:dac;llo ao ar1 132 da
Coasntwçllo Feclenll • •• .. • ••
Enaltece o Supn:mo Tnbunal Fedenl pela dec:tsllo de nlo acatar a mcdrda que unpedta que a CP! elos
Procat6nos quebnsse o stgrlo bancllno de detarmnado
Cldadio

94

Pais..

Iorque para Bnslha CDFl . . ••••• ..•.

rmermodal BR-364111tdrovra Madeua/Amazoaas •.
Assrnala as potenCtaltdades da pectWra de cone e
de lerte em Rondõrua. .. • •• ..• •..•..•..•. .... . ..• •.......

429

481

515
568

353
444

479

• •

••

••

Discute o Subsnrunvo l PEC ri' 1195, que dá nova
redaçlo ao an. 62 da Consnrurçlo Fedentl (Adoçio de
medtdas provls6nas).... • • ••
•• • •• ••
Pata:er nl 207/'17 - Comrsslo de Assunros EcoD6nucos , sobn: o Oliao S/36/'17 (DI I IJ97/'17, na ongeml, do presrdente do Banco Central do Bnsrl. encanunbando sobataçio do Governador do Estado do Rto
Grande do Sul, para errussllo de Letras F"IIIIIICetns do
Tesouro do Estado da Rio Grande do Sul- LFI"RS, desbnadas ao grro da Dt"vula Mobibliria do Estado, venc!vel
aol•.........,de!997. •••
. ...••••••...
Comenlllnos acen:a da llllegraçlo rmechata de
men:ado CDIIIIIIU das Ammcas, proposto pelos EUA
Para:cr mal sobn: o PLC ri'- 88196 (DI I 24CW5,
na orrgem), que alfcnl os arts t•e 20 da Ler ri'-7 716189.
que define os cnmea n:suliiDres de pn:concerro de nça
ou de cor e acn:scenta parAarafo ao an. 140 do Decn:loLet ~ 2.848/40
..... ••• •••• • •• ••••••••• ••• ••••••••••
Prommc:ra-se sobn: lllllfaa pubbc:ada 111 Folba de
S.Paalo, de que alguns deputados do PFL tenam m:ebtdo recursos pan YOI3r a favor da n:elerçio
Pata:er mal l Elllellda ri' 1-PLEN/97, ao PR n1
59/'17, que autonza o Oovemo do Estado da Rio Onmde
da Sul a .....-. de ofertas plbbcas, Letns Financ:erns do Tesouro do Estado do Rto Grande do Sul

136
152
207
207

219

231

361
378

380

483

IX
(U'l'RS), dcoblllllllo-ae os 101110 de ma diVIda lllllbihina. com YCIII:IIIIOIIIO DO 1• .......ae de 1'197 •
Comondnos ocen:a da .-a do Mmlotru 56rglo

Moll8. pubhcada DI Folba de &.Paulo. IOble I piOpllada c:ompm de W11DS DI emonda da nelaçlo. Aparte 10
Sen ElaoAIY.............................................
MaJufesiWO IObJe I propalada c:ompnl de ..,..,.,
ob)dO elo 111111a6no )Omlllstu:o. .., epsMkho da.....,...
da n>Oieiçlo ······-· •••••• •••••• •••••••••• ·-·-- ........... ••••••••••••
PLS ,. 891'17, que Olllbelece preflrinl:la pon1 o
pmcesoo e os.JIIIpm<ntos jucbci811 doo o:nmes que ....,.
CIODL. •••••·•· .................. •·•••·•••·•·••••••••• ........ ·••••• •• ·•

516
571
585

RAMEZ TEBEI"
QueodODB a çhcoçlo doi nocunos elo FCO Fuado Ccmsalllcional elo Celllm-Oosre •..•.•.... ••.•... ··-·
Requen11101110 r# 3'Eifl17. de bon1enaJm1 de pesar•., delemblupdor Milton Malulei - .. .•••.•• .. .•••-..
Parecer ,. 165197 - Comwlo de Ccaslillliçlo,
llllllÇ& e Cidadania. - a PEC r# 53195, que........,..
ta parfp1os 10 111. 14 da CaaSIIIIIIÇio Fedml, cbspoDelo IObJe aoçlo de IIIIJIUIDIÇio de lll8lldalo elebw. .....
Parecer ,. 2151'17 - Coaullilo de CoiUIIIUJÇIIo.
JIISIIÇB e Oc!wfama IOb!e o PLS ,. 39196, que lllplime
o iDciiO VI do 121 e1o on. 111 do C6cbao l'I:DII. que •
liDe como cnme de OllehOOIID a eaullilo de clleque oem
fUndo. ••••••••••• •••••

••••• ·····-· •••••••••••••• ···-

'Z77

377

ROBERTO FREIRE
Discute o Subollllllivo l PEC r# 1195.•. ····-·· .......
Rd'ae-le l qtiiSIIo doo deoeqwllbnoo lqiOOIIS
Apadl! 10 Sea Walclock Onlelas -······-- .•.•••••.. --··-· .
CciJneodnoo ocen:a da manif0111Çio orpmzada
pela Coofederoçlo Naacmal doo Tnbalbadoros aa Ap
cultura- CONTAG, pela CUT e OUIIIIS eolldldes lepll>seDIIDYII. qae """""""'dia 12 de llllio em B1101ha
(DF). -lllda amo da Tma. ...... -······ .......... -···
Sohata a lllllscnçla nos Allolo do s.a.do de
ldJ80 de 1W1 lllllllna. pubhcldo DI ....... Bnolli._
de Pallticu ClapaNda, .ann,lwln, Nova e Vclba Esquenla: Balanços e PenpectiYIS ·-········- • ••• •..........._ ••
Parecer ,. 2131'17 - Coaullilo de Ccmsallllçlo.
Jlllliça e etdodma ooble o PLS r# 115195, qae defiae
os ....... de Jdenb6CIÇICI crimilllll pnYIIIal 110 III. "· inalO LVIU, da Caasdtluçlo FederaL e o PLS r# 187195,
que dup6e IOb!e a idenbficlçlo crlmmal elo avilmenll>
lllooblicado, ~ o 1111 51, IDclso LVIU. da
CcmsbllllÇio Fedenl, qae tnmitam em CODJUDIO. ····--··
ROBERTOltllQUIÃO
Parecer ,. 2141'17 - Conullilo de Consbllllçlo.
Justiça e Odoc!mo ooble o PLS r# 22195, que llrlbui
w1or Juddloo acbsn•""""l" de doa•"'"""'- ....... - .......

produd•.. ... -....... ........... ··········· ············

248
285
288
326

..,ma. . . ......... - ....... -·-···--· . . ... . ..... --···--·

Requenmearo r# 343197, de c:onYOCIÇio elo M!·

IIISIIO Raul Juqmana, para pmllll iii~ IOb!e 01

DOYOS lilcbc:es JIIOPOSIOI pelo llu:ra para medir o anu de
efiCiincta e ubiJzaçlo da ll:ml. com VIStaS l n:forma

386

................................................. ················

Aborda a quest1o da llllldança doo !ndlces de pn>dub•ldade das 1anS bnslleuu proposta pelo MIIILIIIO
de Polflic:a Flmch6nL ••••••• • ....... ••• ...... •. ...... •••••••••••

410

ROMEU11JMA
AaaUsa o ...., de falslliCIIÇlles ocomdas no Porto

256

de Saatos na Cllella do Folio de Vi8J)Incia Sarulina. ...•
Replra I >eali•oçlo eiD Slo Paulo elo Suap6s10
"SID Paulo Sem Medo", pmiiiOYido pela Rede Globo e
pelo 1e11r de estUdos da YJOJanaa da UruYei"Sidade de

REGINA ASSUMPÇÃO

flomc:nl&em b lllks pela paSSOV"' elo lell cbL
Parecer ,. 'JIYJ/97 - Comwlo de Consbtmçlo.
JIIIIIÇa e Qdec!mo IOb!e o PLS r# 167/96, que displle
IOb!e pnm118S de d!VIdao lllboiiDIIII ......... ·····-·· •..•••.

ROMEROJUCÁ
Dlsconla da adnçlo da Fundaçlo Nacional da
Sllllde e da Cerne ............_ .•••. - • •.•• . .. .. . ........... .
QueobOIUI a lepiMiodo elo MOYIIDOIIIO dos Sem·
Terra. Apllte 10 Sem. Ldcbo Coelho. •.•.• •. .............. ..
RegJSID. o llllpOitinC!a pan1 o Ea.lo de Rollima
da publu:açlo doo ecbws de Uataçio para a COIISIIUÇio
dalmha d e - - de Gun.. ..... ........ ••···· ·••••·•·
Exame elas medidas IOIIIIIdas pelo Mlrustru daRefonlla Asdria para mecbr 1 cfialm:ta da tem e defimr
.. 6 ou nlo
Requerimento r# 342197, de c:onYOCIÇio elo MiIIISUO ArliDclo l'alto, para JIICIIar informaçilel sabm OS
11C1Y0S índlceo plopOIIOI pelo IDcra para mecbr O J11111 de
lf"ldlnaa e lllibzlçlo da tem. com vmas l lll"orma

315
233

333

Sio Paulo ••.. . . ••.. . . • ............._.................... . ·-·····
ReponHc looa preseuça na iaaugwaçlo da f6bnca de Clllllnhaa OMC. da Oeaeral Moton elo BraSil,
DI Cidade de Slo Joo6 doo Campas (SP). ...... . •••• ·-···· .
Parecer .,. 2001'17 - Qlnusslo de Collsbllliçlo.
Jusbça e Cidadolli._ sabm o PLS r# 7/96, que choplle oo-

403

ble o Sutema de l'mleçlo- Oeclon:s e DeYedcns. •••••
RegJstra a pan:ena oeiD o Muullám do
Ex&ato e a Prermtwa Mwaclpal de Slo Paulo para 1
COOSIIUÇID elo Cole!Po MW1ar ele Slo Paulo ..• -····· .••••
.Anwlaa alpiUOIII8Çio de mjllcrlmeoro dcobnaelo 1 -wlar o MuuaiiO Bd.soo Arlllll:s elo NIICIIDOIIIII,
o Fel', e o Jomahlla Jaca Kfouri, para pes111ea1 illfartnaçlles IObn! notlaas veiculodas IOb!e I c:orrupçlo 1m
fUtebol bns1lelro . .............. ••.• .. -···· • ·•·•·• .• -····· ..
Comeatinos ocen:a da nota do M1rustru 561Jlo
MOIIa. publicada DI I'OIIba .. s.Paalo, sabm a JIIOIIIIada compra de IIII emenda da Jeelelçlo Aparte III
Sen. Elcio AIYIIeS. -············-·····- ··- .•••.• •.••••• •••••••••
ResiSIIII• mhzaçlo em Slo Paulo, DO ParlameD111 LlbDO-Ainencano. elo Semlnino "Sio Paulo Sem
Medo", promoylclo pela Rede Globo •••••• • ••••• ·-··- •

Mr1

llONALDOCUNHA LIMA
PLS r#IIOI9'7, que cboplle sabm o c:riaçlo e odesIIIOIIIInmiodll de Eatados e Tomt6nos e 1 telllleJII"ÇÇo
de Toml!lnos 10 Eollldo de anaem- ................. ···-···

335

319

189

437

457

517

601

97

I

X
Parecer ri' 180197- Conusslio DuetOill, que apresentauedaçiofmaldoPRnl51197............ .
Parecer ri' 181197- Connssio o....ora. que apresenta a redaçlo final do PR ri' 56197 .. • • .. • ........
Pam:er ri' I 82197 - Ccmussio Duetora, que apresenta a redaçlo final do PDL ri' 31197 • •
Pam:er ri' 183197- Connsslo O.mora, que apresenta a nodaçlo final do PDL ri' 32197 •
Parecer nl 1114197 - Co!Disslo O.mara. que apresenta a redaçlo final do PDL nl 33197.•
PLS ri' 86197, que dlspile sobre a apresentaçio e a
pubbcaçlo de Estudos de V~abtlldade Muruapal nos
proc:eduneniOS de cnaçio. mcorporação. fuslo ou desmembramenlo de murucfp~os. amformo dermmna o §
4"doan.l8daCousbb11Çiiofederal •.•••••.
Parecer ri' 208197 - Conussio O.MOia, que apresenta a redaçlo fmal do PLC nl 88196 (nl I 240195, na

109

11 5
123

124

càlbCL

210
383

PEC d' 18/97, que allaa a ralaçlo da alínea d, do
maso xxxvm do an. S!! da ConSbbllçlo Federal •••

S64

SEBASllÃO ROCHA

Descreve a liiiWIÇio de calanndade em que se en336

439
495

Dlsalle o PR ri' 57197, que autonza o Oovemo do
CearA a c:omJ3Iar operaçllo de c:Mhro extano, com o
aval da Umllo, JUDIO ao Banco Jnreramericano de Desenvolvunelllo- BID, no valor eqmvalenre a III! quarerua e
dOis nnlhi!es de d61ares aorte-11111011canos, deSIInada ao
financ:Jamenro paraal do Programa de ApolO b Reformas Soam para o Deseovolvunento de Cnanças e A»
lescenres no Estado do Ceani- PROARES e a conceder

.. .... . ..

235

322

520

IS

rais

42

. -· . ..

. . . .. . ..

......

272

••• • •••••• • • ,

JUSbfu:a a apresentaçio de prOJeto de let que dlspile sobre aldenblicaçlo e pubbcaçlo do estado de conservaçio das rodovias federats . •. . .. •
•.
Refere-se l questllo da reforma agóna. Aparte ao
Sen Carlos Patnx:!tuo.
Comendnos acerca da nota do Mwstro Sérgio
Motta, pubbcada na FaiiJa de S.Paulo, sobre a propabtda compno de votos na emenda da noelelçlo. Apam: ao
Sen Elao Alvan:s • • •••••.
Ap61a a mudança da sede da ONU de Nova Iorque para Bras01a Aparte ao Sen Ney Suass11111.
Cnbea a IDSbbllçlio do "Selo de Licenciamento"
pelo Conselho Naaooal de TtinSIIO- CONTRAN ••
VILSON KIBNÚBINQ
Parecer oral sobre a Emenda de Plenino ao PR n"
56197, que auronza a Prel'ettura Muruapal de Uberlindia (MQ), a contratar operaçlo de c:t6d110 JUDIO l Caixa
Econ61n1ca Federal, no valor de R57.38S.936.96, desbaada lexecuçllo de oblliS de dtatag<m ulbana e exrenslo de ledes de dguas piUvtBIS

O.sc:ub: o PR ri' 5 1197 • • •
Parecer ri' 194197 - CoDussllo de Assulll05 SoCl81S, sobre o PLS nl 206195. que dlspile sobre a alocaçllo. em depóSitos espea&JS remunetados de leCW10S de
dlsporulnhdade fiiiBIICelra do Fundo de Amparo do Trabalhador- FAT, na Caixa Ec:cm6!DICI Federal •
Parecer ri' 197197 - Connsalo de Assulll05 Soams. sobre o PLC d' 18/95 (}i' 2 090191. na ongem).
que "'guiamento o exerclao profiSSIOnal do lustoii!CnologtstaTnta da queslio do desenvolvune.om eqmbbrado
dos pafses que mregrarllo o Mercosul
ADaiJsa a questllo das barmras c:omem81s que
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Ata da 51ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 2 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50! Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo e José Agripino

As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Bernardo Cabral - Edison Lobão - Francelina
Pereira - Geraldo Melo - Gilvam Borges - Josaphat
Marinho - José Agripino - José Eduardo Outra Lauro Campos - Lúcio Alcântara - Marina Silva Nabor Júnior - Osmar Dias - Regina Assumpção Roberto Freire - Valmir Campelo
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mel.o) ~ A lista
de presença acusa o comparecimento de 16 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
Agripino, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDitNTE

OFICIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N" 14/97, de 28 de abril do corrente, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, encaminhando as informações referentes ao Requerimento
n• 198, de 1997, do Senador Júlio Campos.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
PARECERES
PARECER N° 175, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem n• 73, de 1997 (n•
291/97, na origem), do Senhor Presidente
da República, solicitando autorização do
Senado Federal, para contratar operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a até US$42,DDO,DDD.DD de
principal, entre o Governo do Estado do

Ceará e o Banco lnteramericano de De. -senvolvimento - BID, destinada ao financiamento parcial do Programa de Apoio
às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Cearâ-Proares.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I - Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Eci:lnOmicos a Mensagem Presidencial n• 73, de 1997 (Mensagem n• 291, de 11-3-97, na origem), propondo
seja autorizada pelo Senado Federal, a operação de
crédito externo entre o Governo do Estado do Ceará
e o Banco lnteramer!C;ano de De$_erwoMmeiJto BID,
no valor equivalente a até US$42,000,000.00 (quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos),
com o aval da União, destinada ao financiamento
parcial do Programa de Apoio ás Reformas Sociais
para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes
do Estado do Ceará.
Trata-se de projeto que objetiva contribuir para
a melhoria das perspectivas de vida de crianÇas e
adolescentes até 17 anos, em condições de risco
pessoal e social. O projeto não tem, portanto, retorno financeiro e econé)mico, voltando-se exclusiVàmente para finalidades sociais.
A operação de crédito apresenta as seguintes
características:
a) Mutuário: Estado do Ceará;
b) Mutuante: Banco lnteramericano de Desenvolvimento-BID;
c) Garantidor: República Federativa do Brasil;
d) Contragarantidor: Governo do Estado do
Ceará, mediante a vinculação de cotas das transferências constitucionais, previstas nos arts 157 e 159
e receitas próprias geradas pelos impostos a que se
refere o art. 169 da Constituição Federal;
e) Valor: US$42,000,000.00 (quarenta e dois
milhões de dólares norte-americanos}, de principal,
equivalente a R$43.621.200,00 (quarenta e três mi-
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lhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais),
a preços de 31-12-96;
f) Juros: sobre os saldos devedores diários do
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a
ser determinada pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida de uma margem expressa em termos
de uma percentagem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua politica sobre taxa
de juros;
g) Comissão de crédito: 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não desembolsado do financiamento, que não seja na moeda do pafs do Mutuário, começando a vigorar aos 60
(sessenta) dias da assinatura do contrato;
h) ·Prazo de utilização dos recursos: 5 (cinco)
anos a partir da vigência do contrato;
i) Destinação dos recursos: à execução do Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado
do Ceará;
j) Condições de pagamento:
. do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto
possfvel, iguais. A primeira prestação deverá ser
paga na primeira data em que deva ser efetuado o
pagamento dos juros, uma vez transcorridos seis
meses contados da data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até 25 de outubro de 2021;
dos juros: semestralmente vencidos, em 25 de
abril e 25 de outubro de .cada ano, a partir de 25-41997;
I) Comissão de inspeçtlo e supervisão geral:
US$420,000.00 (quatrocentos e vinte mil dólares
norte-americanos), a serem desembolsados em
prestações trimestrais, tanto quanto possfvel, iguais,
ingressando na conta do mutuante independentemente de solicitação do mutuário.
O custo total do projeto está estimado em, aproximadamente, US$70,000,000.00 (setenta milhões de
dólares), sendo US$42,000,000.00 (quarenta e dois milhões de dólares) financiados pelo BID, US$9,908,000.00
(nove milhões, ncvecentos e oito mil dólares) pelo Estado do Ceará e US$18,092,000.00 (dezoito milhões e
noventa e dois mil dólares) pelos municfpios participantes do Proares.
O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (Parecer PGFNICOF/N° 337/97), sobre o
aspecto da legalidade da minuta contratual salienta
que esta contém cláusulas admissfveis segundo a
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legislação brasileira e que atende às determinações
da Resolução n• 96/89, do Senado Federal, que
veda a existência de dispositivos atentatórios à soberania nacional e à ordem pública, contrária à
Constituição, ou que impliquem compensação automática de débitos e créditos.
A operação foi creditada pelo Departamento de
Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil,
por meio da carta Firce/Diaut/Sucre-97/031, de 3 de
fevereiro de 1997.
Consta ainda do processo sob exame o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer
STN/Coref/Diref n• 52, de 25 de fevereiro de 1997)
informando que i}á previsão do projeto no Orçamento do Estado do Ceará para 1997 e que esta apresenta capacidade de pagamento para assumir os
encargos decorrentes da operação em tela. O
mesmo parecer informa que há margem nos limites de endividamento da União para a concessão
da garantia à operação de crédito, dentro do .estabelecido pelos arts. 2°, 3• e 4° da Resolução n•
96/89 já referida.
O parecer da STN destaca, ainda, algumas
condições prévias ao primeiro desembolso que
constam da Cláusula 3.02 da minuta de contrato:
"a) que o Estado apresente evidências
de que o Regulamento operativo tenha entrado em vigor;
b) que o Estado tenha assinado pelo
menos dois contratos de financiamento com
municfpios da amostra;
c) que tenha sido criada a Unidade de
Gerenciamento do Programa dotada de pessoal adequado; e
d) que o Estado apresente evidência
de que o Banco considera satisfatórios os
termos de referência detalhados do Sistema
de Informações, Planejamento, Acompantlamento e Avaliação do Programa (SIMPA)."
Quanto às condições para a contratação da
operação de crédito e concessão de contragarantia
pelo Estado do Ceará, regidas pelas disposições da
Resolução n• 69/95, do Senado Federal, o Banco
Central, mediante o Parecer Dedip/Diare-971282, de
4-4-97, assinala:
1. a operação pleiteada enquadra-se nos limites de endividamento do Estado do Ceará, à luz dos
parâmetros estabelecidos pela resolução acima referida;
2. o Governo do Estado do Ceará apresentou
Certidão do Tribunal de Contas atestando o cumprimento do disposto nos arts. 27 e 212 da Constitui-
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ção Federal, bem como quanto ao estabelecido no
art. 38 do ADCT e na Lei n• 82/95 e ao pleno exercicio da competência tributária, relativamente ao exercido de 1995;
3. o Estado encontra-se adimplente com as
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme informação do Cadip;
4. a Assembléia Legislativa do Estado autorizou o Executivo a assumir o financiamento e a conceder contragarantia por intermédio da Lei no
12.609; de 31 de julho de 1996;
5. foram anexadas as Certidões Negativas de
Débito do Estado junto ao PIS/Pasep/Finsocial,
FGTS EINSS.
É o relatório.

li-Voto
A operação de crédito objeto da Mensagem n•
73/97 está contida nas competências privativas do
Senado Federal estabelecidas no inciso V, do art 52
da Constituição Federal e regulamentada pelas Resoluções n• 96/89 restabelecida pela Resolução n°
17/92, e n• 69/95.
Nesse sentido o processo encontra-se adequadamente instruido, dele constando a documentação
exigida nas normas acima referidas.
O projeto objeto do financiamento está referido

à busca de equacionamento de um grave problema
social, qual seja a da condição social de crianças e
adolescentes carentes, com graves riscos para si
próprias, suas famílias e mesmo para a sociedade.
lmporiante ressaltar, ainda, a preocupação do projeto de atingir municfpios do interior onde, mercê da
falta de oportunidades, as crianças e adolescentes
estão crescendo sem possibilidades de educação,
saúde e emprego, com perspectivas de marginalização na idade adulta. A par disso, a operação de crédito é coerente com a politica do governo de captação de recursos externos e o investimento feito terá
retomo social.
Cabe .recomendar que as condições prévias ao
primeiro desembolso, estabelecidas na Cláusula
3.02 da minuta contratual e já referidas no relatório
do presente parecer, sejam observadas antes da assinatura do instrumento, de forma a não resultar em
problemas de desembolso da contrapartida nacional
e, por conseguinte, em pagamento de comissão de
compromisso.
Face ao exposto somos de parecer favorável à
concessão da autorização proposta pela União na
Mensagem n• 73/97, na forma do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 57, DE 1997

Autoriza o Governo do Estado do
Ceará a contratar operação de crédito extemo, com o aval da União, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento BID, no valor equivalente a até
US$42,000,000.00, destinada ao financiamento parcial do Programa de Apoio às
Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado
do Cearã - PROARES e a conceder contragarantia ao mesmo financiamento.
O Senado Federal resolve:

Art 1o É o Governo do Estado do Ceará autorizado, nos termos da Resolução no 69/95, do Senado
Federal, a contratar e oferecer contragarantia à operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor equivalente a até US$42,000,000.00 (quarenta e dois milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito ora autorizada destina-se ao financiamento do Programa
de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do
Ceará.
Art 2° É a União autorizada, nos termos da
Resolução n° 96/89, restabelecida pela Resolução
n° 17/92, ambas do Senado Federal, a conceder garantia à operação de crédito externo autorizada no
art 1°.
Art 3° A operação de crédito externo, ora autorizada terá as seguintes caracterlsticas:
a) Mutuário: Estado do Ceará;
b) Mutuante: Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID;
c) Garantidor: República Federativa do Brasil;
d) Contragarantidor: Governo· do Estado do
Ceará, mediante a vinculação de co!aJ das transferências constitucionais, previstas nos arts. 157 e 159
e receitas próprias geradas pelos impostos a que se
refere o art 169 da Constituição Federal;
e) Valor: US$42,000,000.00 (quarenta e dois
milhões de dólares norte-americanos), de principal,
equivalentes a R$43.621.200,00 (quarenta e três milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais),
a preços de 31-12-96;
f) Juros: sobre os saldos devedores diários do
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a
ser determinada pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida de uma margem expressa em termos
de uma percentagem anual, que o Banco fixará peri-
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odicamente de acordo com sua politica sobre taxa
de juros;
g) Comissão de Crédito: 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o saldo nao
desembolsado do financiamento, que não seja na
moeda do pais do Mutuário, começando a vigorar
aos 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato;
h) Prazo de utilizaçao dos recursos: 5 (cinco)
anos a partir da vigência do contrato;
i) Destinaçao dos recursos: à execução do Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado
do Ceará;
j) Condições de Pagamento:
do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo Mutuário mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto posslvel, iguais. A primeira prestação deverá ser paga na
primeira data em que deva ser efetuada o pagamento dos juros, uma vez transcorridas seis meses contados da data prevista para o desembolso final do
empréstimo e a última até 25 de outubro de 2021;
dos juros: semestralmente vencidos, em 25 de
abril e 25 de outubro de cada ano, a partir de 25-497;
I) Comissão de inspeçao e supervís!Jo geral:
US$420,000.00 (quatrocentos e vinte mil dólares
norte-americanos), a serem desembolsados em
prestações trimestrais, tanto quanto posslvel, iguais,
ingressando na conta do Mutuante independentemente de solicitação do Mutuário.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva ata de celebração do contrato.
Art. 4° O Governo do Estado do Ceará, previamente à assinatura do contrato deverá cumprir as
condições estipuladas na Cláusula 3.02 do instrumento de emprestimo.
Art. 5° A presente autorização deverá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias contados da data de publicação desta resolução.
Art.6° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões 29 de abril de 1997. José Serra - Presidente - Lúcio Alcantara - Relator- Ademir Andrade - Eduardo Suplicy - Roberto Requião- Edison Lobão- Ramez Tebet - Francelina Pereira- Waldeck Omelas - Osmar Dias Casildo Maldaner - Ney Suassuna - Espiridião
Amin - Vilson Kleinübing.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
-SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI COMPLEMENTAR N° 82
DE 27 DE MARÇO DE 1995
Disciplina os limites das despesas
com o funcionalismo público, na forma
do artigo 169 da Constituição Federal

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° As despesas totais com pessoal ativo e
inativo da Administração direta e indireta, inclusive
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pagas com receitas correntes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios não poderão, em cada exerclcio financeiro exceder:
I - no caso da União, a sessenta por cento da
respectiva receita corrente liquida, entendida esta
como sendo o total da receita corrente, deduzidos os
valores correspondentes às transferências por participações constitucionais e legais, dos Estados, Distrito Federal e Municipios na arrecadação de tributos
e competência da união, bem como as receitas de
que trata o artigo 239 da Constituição Federal, e,
ainda, os valores correspondentes às despesas com
o pagamento de beneficies no âmbito do Regime
Geral da Previdência Social;
11 - no caso dos Estados, a sessenta por cento
das respectivas receitas correntes liquidas, entidades como sendo os tais das respectivas receitas correntes, deduzidos os valores das transferências por
participações, constitucionais e legais, dos Municfpios na arrecadação de tributos de competência dos
Estados;
III - no caso do Distrito Federal e dos Municipios, a sessenta por cento das respectivas receitas
·
correntes.
§ 1° Se as despesas de que trata este artigo
excederem, no exerclcio da publicação desta Lei
Complementar, aos limites nele fixados, deverão retomar àqueles limites no prazo máximo de três exercfcios financeiros, a contar daquele em que esta Lei
Complementar entrar em vigor, à razão de um terço
do excedente por exerclcio.
§ 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municlpios publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada mês, demonstrativo da execução orçamentária, do mês e até o mês, explicitando,
de forma individualizada, os valores de cada item
considerado para efeito do cálculo das receitas cor-
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rentes lfquidas, das despesas totais de pessoal e,
conseqüentemente, da referida participação.
§ 3° Sempre que o demonstrativo de que trata
o parágrafo anterior, no que tange à despesa acumulada até o mês, indicar o descumprimento dos limites fixados nesta Lei Complementar, ficarão vedadas, até que a situação se regularize, quaisquer revisões, reajustes ou adequações de remuneração que
impliquem aumento de despesas.
Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor
no primeiro exercício financeiro subseqOente ao da
data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Presidente da República - Luiz Carlos Bresser Pereira.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Edição Atualizada em 1996

ATOS DAS DISPOSIÇCES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 38. Até a promulgação da lei complementar referida no art. 169, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão despender
com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento
do valor das respectivas receitas correntes.
Parágrafo único. A União, os Estados o Distrito
Federal e os Municípios, quando a respectiva despesa de pessoal exceder o limite previsto neste artigo,
deverão retomar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão de um quinto por ano.
SEÇÁOVI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito
Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da
União sobre renda e proventos de qualquer natureza
incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
11 - vinte por cento do produto da arrecadação
do imposto que a União instituir no exercício da
competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.
Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos
sobre renda e proventos de qualquer natureza e so-
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bre produtos industrializados, quarenta e sete por
cento na seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por
cento ao Fundo de Participação dos Municlpios;
c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao 5etor produtiVo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos
destinados à região, na forma que a lei estabelecer.
11 - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da~ arreéadaçáo do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza pertencente
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.
§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.
§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso 11, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem
como a admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
11 - se houver autorização especifica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista.
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PARECER N° 176, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
ao Projeto de Lei da Câmara no 114, de
1995 (n° 2.142191 na Casa de origem) que
"dispõe sobre a manutenção de empregados em convênios médicos e dá outras
providências".
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I -Relatório
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre
Deputado Hélio Bicudo, objetiva garantir aos empregados demitidos sem justa causa a manutenção nos
convênios médicos a que tinham direito quando em
serviço, pela metade do periodo correspondente ao
contrato de trabalho, a contar da data de rescisão,
observado o periodo miníma de 3 (três) meses e o
máximo de 1 (um) ano.
Alega o autor da iniciativa que o projeto "responde a um anseio das classes laboriosas de, quando se virem inesperadamente despojados de seus
empregos, possuirem o direito ao mesmo padrão de
assistência médico-hospitalar, por um prazo razoável, que lhes permita nova colocação no mercado de
trabalho".
Segundo a revista Exame, a empresa IBM,
multinacional dos Estados Unidos demitiu cerca de
30 mil funcionários devido a um plano de reforma
administrativa.
No entanto, garantiu aos trabalhadores demitidos convênios médicos por 8 (oito) anos, como uma
espécie de compensação à perda do emprego.
O Projeto veio a esta Comissão com pareceres
favoráveis da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, da Câmara dos Deputados.
É o relatório.
11 -Voto do Relator
O Projeto de Lei da Câmara n° 114, de 1995
(Projeto de Lei n' 2.142-B, de 1991, na origem), de
autoria do ilustre Deputado Hélio Bicudo, objetiva
garantir aos empregados demitidos sem justa causa
a manutenção nos convênios médicos a que tinham
direito quando em serviço, pela metade do periodo
correspondente ao contrato de trabalho, a contar da
data da rescisão, observado o período mínimo de 3
(três) meses e o máximo de 1 (um) ano.
Entendemos que a propositura constitui-se em
conquista de grande relevância para os trabalhado-
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res e certamente contribuirá para uma maior harmonia e eficácia nas relações capital e trabalho.
Cabe, finalmente, observar que o projeto atende aos preceitos de constitucionalidade, juridicidade
e regimentalidade.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997. Ademir Andrade, Presidente - Lúcio Alcântara,
Relator - Leomar Quintanilha - Valmir Campelo Benedita da Silva - Bello Parga - Waldeck Ornelas - Marluce Pinto - Osmar Dias - Edison Lobão
- José Roberto Arruda - Lúdio Coelho - Gilvan
Borges - Laura Campos -Mauro Miranda.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
REQUERIMENTO N°
Requeiro nos termos do art. 172, I, do R.l. do
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei da Câmara n° 114, de 1995, que "Dispõe
sobre a manutenção de empregados em convênios
médicos e dá outras providências."
Sala das Sessões, - Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OF. N° SF/252/97
Em 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da mesa os projetas constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem incluidos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Tendo em vista que todas as proposições já
estão instruidas com relatórios encaminhados pelos
respectivos relatores para inclusão na pauta dessa
Comissão, encareço a V. Ex" submeter os projetas
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem
posteriormente apreciados em Plenário devidamente
instruidos com seus pareceres.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
O Projeto de Resolução n° 57, de 1997, cujo
parecer foi 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,
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combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de
1995, do Senado FederaL
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Projeto de Lei da Câmara n• 114, de 1995 (n• 2.142191,
na Casa de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do harto. 235, Jl, d, do Regimento Interno, combinado com
o harto. 4° da Resolução n• 37, de 1995, do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo da Proposta de Emenda à Constituição n• 34, de 1995, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio e outros Srs.
Senadores, que dispõe sobre a duração dos mandatos dos Prefeitos e Vereadores a serem eleitos nas
eleições de 1996.
A matéria vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador José agripino.
São lidos os seguintes:
SGM!P 364
Brasflia, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em atenção ao Ofício n• 1.485/97, da Liderança do PSDB, cópia anexa, a indicação do Deputado Pedro Henry, como titular, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de apreço. - Michel Temer, Presidente.
OF. PSDB/I/N° 1.485/97
Brasflia, 24 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 Aécio Neves, Uderdo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será
feita a indicação solicitada.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias, por 20 minutos.
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O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisao do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Presidente do Senado
Federal, Senador Antonio Carlos Magalhães, tem insistido, na última semana, na agilização de todos os
projetas que tratam _do_ as!;unto RE!forma _Agrária
nesta Casa. Houve até um compromisso do Presidente Antonio Carlos com os lideres do Movimento
dos Sem-Terra durante a manifestação deles em
Brasília, que ensejou, depois de várias reuniões,
uma tomada de posição pelo Presidente desta Casa.
Isso fez com que os projetas que se encontram aqui
fossem colocados em pauta, através de um requerimento, com tramitação conjunta.
Fui honrado, Sr. Presidente, para ser o Relator
desses projetes e dois deles, especificamente, do
Senador Flaviano Melo e do Senador José Eduardo
Outra.
O do Senador Flaviano Melo tem como objetivo
principal introduzir alterações importantes na Lei n•
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que trata exatarnente da questão da reforma agrária, dispondo. sobre a regulamentação dos dispositiVos constitucionais relativos à reforma agrária.
Pois bem, Sr. Presidente, como a decisão da
Mesa foi devolver os projetas para as providências
junto à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, cujo brilhante Presidente é o ilustre Senador
Bernardo Cabral, aqui presente, aproveito para fazer
a S. Ex" um apelo, já que sou Relator na Comissão
de Assuntos Económicos, para onde esses projetas
deverão ir após a análise, sob o ângulo da constitucionalidade e juridicidade, que será feita pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então,
apelo ao Senador Bernardo Cabral para que coloque
essas duas matérias em votação na Comissão que
preside, já na próxima semana, a fim de que possamos, em seguida, arialisá~las na Comissão de Assuntos Económicos e depois encaminhá-las a este
plenário, para que decidamos definitivamente sobre
os dois projetas.
É muito importante que isso aconteça para que
possamos cumprir o prazo estabelecido pelo Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães, de votar esses projetas entre os dias 10 e 20 de
maio.
o Sr. Bernardo Cabral -V. Ex" me permite interrompê-lo, Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS - Com muita satisfação,
Senador.
O Sr. Bernardo Cabral - Esteja certo V. Ex"
de que, na próxima semana, verificarei como estão
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esses dois processos e, se possível for, já na quarta-feira, o dia de reunião ordinária, conforme determina o Regimento, se estiverem eles com os respectivos relatores já designados, será dada preferência para que os integrantes daquela Comissão
possam não só atender V. Ex", como a recomendação do Presidente do Senado. Quero louvar V. Ex"
por essa preocupação, Senador Osmar Dias, porque
esta é uma das matérias mais momentosas pelas
quais atravessa o Pais. Sem dúvida nenhuma, a manifestação de V. Ex", até porque é um especialista
no assunto, faz com que aqueles que são integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania compareçam à próxima reunião de quarta-feira,
para que não mais se tolha e se dificulte o andamento de propostas tão oportunas. Meus cumprimentos
e fique certo de que a Presidência atenderá V. Ex"
com a má.<ima presteza.

O SR. OSMAR DIAS - Agradeço o aparte e a
manifestação decisiva de V. Ex" para que possamos
votar esses projetes na semana que vem, já que são
importantes.
O projeto do Senador Flaviano Melo, por exemplo, é polémico - sei que necessitará, inclusive, de
acordo de Lideranças - pois introduz profundas alterações na Lei n• 8.629. Por exemplo: diz que em
uma área que tenha sido vistoriada, declarada improdutiva e, portanto, passivei de reforma agrária,
não mais poderá sofrer qualquer alteração de titularidade, inclusive no seu regime de exploração, o que
vai evitar, sem nenhuma dúvida, que continuemos
retardando o processo de desapropriação. Muitos latifúndios, ao serem vistoriados e tidos como desapropriados por não cumprirem a função social, passam, a partir daquele momento, a ser divididos em
propriedades pequenas e médias, mudando-se, portanto, a sua titularidade e, a partir dai, fogem da desapropriação, porque é evidente que na próxima vistoria o quadro será outro, sob o ponto de vista da titularidade. Além disso, alguns mais espertos conseguem até maquiar o imóvel no sentido de transformá-lo em aparentemente produtivo e, dessa forma,
fogem também à desapropriação.
Este artigo é polêmico, porque estabelece que,
no período de dois anos após a vistoria, não se
muda nada no imóvel pa.-a efeito de tramitação do
processo junto à Justiça. Acho que devemos considerar este um artigo que vai remover entraves enormes que têm ocorrido para a desapropriação de
áreas improdutivas em nosso Pais, o que é muito
importante.
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Sei que há resistências, por isso estou alertando para que haja atenção de todos os Senadores
desta Casa interessados na matéria, a fim de que
possamos introduzir as alterações, fazendo com que
sejam positivas para o desenvolvimento da reforma
agrária em nosso Pais e não causadoras de mais
empecilhos.
Outra alteração que considero importante é
que se estabelece, para efeito de análise de produtividade da propriedade, o último ano agrícola. Ao se
definir o último ano agrícola, as discussões e as dúvidas se reduzem, porque normalmente a análise
era feita sem considerar o ano-base como o último
ano agricola, e isso gerava muita discussão na Justiça; conseqUentemente, mais entraves para a desapropriação.
Sr. Presidente, se este projeto acelera a desapropriação nesse sentido, ele -e quero apontar aqui
-causa-nos preocupação, porque introduz uma alteração que a considero de risco, principalmente para
as RegiOes Centro-Oeste, Nordeste e, especialmente, a do Norte do Pais, onde se exige a preservação
de até 50% da área da propriedade, em alguns caSOS.

Pois bem, ao se modificar a fórmula de cálculo
da eficiência produtiva e do grau de utilização da
propriedade, que anteriormente se calculava dividindo-se a produção total pela área aproveitável, a fim
de se obter o grau de eficiência da propriedade, agora, segundo a proposta do Projeto n• 41, do Senador
Flaviano Melo, o cálculo é feito dividindo-se a produção pela área total. Isso, evidentemente, levará os
produtores a discutirem se vão obedecer essa lei ou
à de proteção ambiental.
Sr. Presidente, como Relator, coloco em discussão a matéria, pretendendo fazer uma alteração
quanto à fórmula de cálculo para que não tenhamos
mais problemas na Justiça. Acredito que isso, ao invés de acelerar o processo de desapropriação, vai
tomá-lo mais emperrado, porque, sem dúvida nenhuma, será mais um problema a ser levado à Justiça.
Na verdade, este projeto do Senador Flaviano
Melo tramita em conjunto com o do Senador José
Eduardo, que certamente o criou quando da sua permanência no Ministério da Agricultura ao verificar
que, neste Pais, necessitamos de um cadastro de
famllias que, efetivamente, não tenham terra.
Sr. Presidente, faço uma referência a um fato
lamentável ocorrido em meu Estado por ocasião da
marcha dos sem terra a Brasllia. Temos um núcleo
dos sem terra muito forte e organizado em Querên'-
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cia do Norte, que fica a noroeste do Estado do Paraná -aliás, quando Secretário de Agricultura, eu tive
oportunidade de promover um assentamento em
uma área do Grupo Atala, que estava em litígio, pois
devia ao Estado e tinha uma área improdutiva de 1O
mil hectares, e sem que a Justiça tivesse dado uma
decisão a respeito do processo de desapropriação,
mesmo assim liderei o assentamento. Hoje, 10 anos
depois, desde 1987, o processo ainda se arrasta
sem que a Justiça tenha decretado a desapropriação da área. E aquele Município já se transformou
em campeão de produtividade de arroz, exatamente
em função daquele assentamento. Mas o fato lamentável a que me referi acima é que o núcleo dos
sem terra daquela região fez uma marcha, saindo de
Querência do_ Norte até Paranaval, percorrendo todos os Municípios rias margens daquela rodovia e
os cadastrando como se fossem sem terra. Depois,
ao voltarem da marcha de Paranavai para Querência, já com as famflias cadastradas, invadiram mais
30 fazendas daquela região; famllias que, com certeza, não passaram por uma análise séria e que, na
sua maioria, não são candidatas efetivas à reforma
agrária. É evidente que tanto o trabalhador que tem
o seu emprego quanto aquele que não o tem, colocaram os nomes na lista e, ao retomarem, foram
convidados a invadir fazendas na região.
~reio não ser esse o caminho para a realização de uma reforma agrária séria em nosso Pais.
Acredito estar havendo abuso e um deslumbramento, é evidente, por parte de certas lideranças, que se
limitam a protestar, a mobilizar, a agitar, mas não
apresentam uma proposta sequer para a realização
da reforma agrária.
Sr. Presidente, continuo cobrando, desta tribuna, qual a proposta que trouxe o MST ao Presidente
da República para a realização da reforma agrária?
Foi positivo o movimento? Foi. Chamou a atenção
de toda a sociedade brasileira para a existência de 4
milhões de famllias sem terra, para a necessidade
da reforma agrária, de que há latifúndios improdutivos, de que o Pais tem a maior concentração de terra do mundo. Mas não trouxeram uma proposta no
sentido de se resolver esse drama que vive o Pais
hoje.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex"
um aparte, Senador Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS -Concedo um aparte ao
Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Osmar Dias,
esta questão do campo, que V. Ex" conhece muito
bem, evidentemente tem despertado grande interes-
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se em todo o Pais. Por isso, gostaria de fazer algumas rápidas observações. Em primeiro lugar, dizer
que o maior mérito desse movimento é o de sacudir
a consciência da Nação para a gravidade do problema. Penso que esse movimento perderá muito, por
exemplo, se se recusar a conversar com o Governo
no sentido de, juntos, encontrarem uma solução realista, pois não adianta propormos soluções ideais
que não possam ser concretizadas. O Governo Fernando Henrique está fazendo muito, a meu ver.
Realmente, se o compararmos com governos anteriores, há um grande acervo de feitos nesta questão,
seja no que diz respeito à legislação, seja quanto ao
ITR, seja gravando mais as propriedades e também
em número de desapropriações. O problema é grave, é sério, e vem se acumulando há tempos. Nobre
Senador Osmar Dias, é interessante assinalar o desejo desse movimento ou em se fixar, ou em voltar
ao interior. Sabemos que, no mundo, há um gravlssimo problema de êxodo rural e, no Brasil, além de
uma urbanização acelerada e caótica, há o esvaziamento do campo. Na medida em que essas pessoas
querem ter um pedaço de terra para trabalhar, permanecendo no interior - inclusive o fato citado por
V. Ex" onde muitos trabalhadores da periferia tinham
seus nomes colocados naquela lista, sendo arrolados corno sem terra pelos líderes do MST - , quero
dizer a V. Ex" que a maioria saiu expulsa do campo.
Então, o fato de eles terem vocação e quererem voltar para o interior é até saudável, porque é uma reversão desse movimento pernicioso de concentração nas grandes cidades, causando, com isso, o
agravamento dos problemas económicos e sociais.
O Governo pecou quando quis desqualificar o Movimento dos Sem-Terra, inclusive algumas autoridades quiseram ridicularizá-lo. Na verdade, o MST
mostrou urna enorme força com o apoio da sociedade. Mas caso eles não queiram se sentar com o Governo para discutir, objetivamente, soluções, ai realmente eles estarão apostando num impasse e não
na busca do aperfeiçoamento de uma politica de reforma agrária.
O SR. OSMAR DIAS - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, ao agradecer o aparte de V. Ex", gostaria
de fazer um reparo e dizer que não estou, como Governo, desqualificando o Movimento dos Sem-Terra.
Pelo contrário, acredito que o grande mérito foi o de
realmente chamar atenção da sociedade para a necessidade da reforma agrária. A reforma agrária é
uma necessidade como uma politica de desenvolvimento económico e social para o Pais - não tenho
dúvida. O Movimento dos Sem-Terra peca exata-

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

lO

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mente pelo deslumbramento de algumas lideranças
que preferem o conflito à proposta, à discussão de
uma politica de desenvolvimento rural para o País e
que possa incluir, também, os pequenos proprietários rurais que, hoje, correm o risco de se transformarem em sem terra.
Tenho dito, freqOentemente, que temos mais
de 5 milhões de pequenas propriedades em nosso
País, das quais 2,7 milhões são quase que inviáveis
sob o ponto de vista económico. Portanto, é preciso
que se faça uma verdadeira reforma agrária nesses
2,7 milhões de pequenas propriedades. Veja bem,
nobre Senador Lúcio Alcântara, se temos 2,7 milhões
de pequenas propriedades quase inviáveis, isso significa que são 2, 7 milhões de pequenos proprietários, número quase igual ao dos candidatos à terra
hoje. Se continuarmos com essa política que não
privilegia os pequenos proprietários, vamos acabar
multiplicando por uma vez e meia ou duas o número
de sem terra. Não podemos destruir o modelo de pequena propriedade, que foi construido com muito sacriflcio em todos os Estados brasileiros, em especial
no Sul do País, e que tem sido responsável pela produção da maior parte do alimento consumido no
Brasil. Precisamos, isto sim, manter esse modelo de
pequena propriedade porque ele faz parte, inclusive,
do processo de reforma agrária que estamos discutindo.
Quero louvar aqui um projeto do qual também
sou Relator - acabei sendo o Relator dos projetes
do Senador Flaviano Melo, do Senador José Eduardo e do Senador Esperidião Amin -, que cria o Fundo de Terras para financiar a quem queira, evidentemente a pessoa comprovando que já não tem outro
pedaço de terra maior que o módulo rural, a aquisição de terras. É uma reforma agrária diferente porque não faz a distribuição gratuita através da desapropriação de terras, mas financia, proporciona a
possibilidade de o cidadão comprar a terra e pagar,
a longo prazo, com esse Fundo, que será constituído a partir desse projeto de lei complementar.
O Sr. Lúcio Alcântara -Só um aparte, Senador Osmar Dias. Trata-se de uma reedição do Proterra.
O SR. OSMAR DIAS - Exatamente, trata-se
de uma reedição do Proterra.
Pretendo fazer profundas alterações na proposta do Senador Esperidião Amin, não evidentemente desconsiderando o seu mérito, que é muito
importante, mas porque esse projeto tem que ser
aprofundado. Assumi o compromisso, na Comissão
de Assuntos Económicos, de entregá-lo na terça-fei-
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ra. Por essa razão, vou dedicar-me a esse projeto,
neste final de semana, a fim de fazer as alterações
necessárias, pela importância da contribuição que
poderá dar, caso sancionado pelo Governo, no processo de regularização fundiária, de reforma agrária
e de manutenção do modelo de pequena propriedade, que tem sido extremamente importante para a
geração de empregos no campo, já que uma pequena propriedade, em cada 9 hectares, gera um emprego, e uma grande propriedade, para isso, tem
que utilizar 60 hectares.
Portanto, é preciso promover uma politica de
desenvolvimento rural, envolvendo os pequenos proprietários e também os sem terra, mas somente
aqueles que, efetivamente, podem dar conta do pedaço de terra onde for assentado.
Por isso, defendo também o projeto do Senador José Eduardo, que municipaliza o processo de
cadastramento, exigindo do Município, num prazo de
90 dias após sancionado esse projeto, a entrega ao
INCRA da relação das famílias que são-candidatas à
terra.
Eu ainda iria mais longe neSse projeto. Cadastraria, também, os latifúndios improdutivos, que são
apenas -um -peso para os Municípios.-Nesse caso,
poderíamos começar uma reforma agrária eficiente
em nosso País.
Sr. Presidente, quero encerrar dizendo que esses três projetos serão relatados num curto espaço
de tempo, por entender a importância do assunto
neste momento. E, também, continuo aguardando,
como Relator, propostas do MST e dos representantes do PT nesta Casa, que têm sid~ críticos e
cobrado muito em relação a este assun~o. Mas vi
que nenhum dos três projetes pertence ao PT. Gostaria de receber sugestões para o seu -aperfeiçoamento e, quem sabe, aprofundar também uma discussão sobre a pequena propriedade em nosso
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira.
S. Ex" declina.
- .
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO-PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, transcorreu
ontem, sem motivo para ser comemorado, o dia 1°
de maio, Dia do Trabalho.
Os trabalhadores brasileiros são vítimas de
uma experiência que não é específica e exclusiva do
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Brasil, mas que tem sido aplicada no Chile, na Inglaterra, na Argentina, no Peru, no Equador, no México
e em tantos outros palses, que representa um processo de destruição, um processo de retomo, um
processo de esvaziamento das conquistas dos trabalhadores, conseguidas nos últimos 200 anos.
Mas, apesar da tristeza, apesar da sistemática
insistência e persistência em resolver os problemas
das finanças públicas, em resolver os problemas do
chamado custo Brasil, em resolver os problemas decorrentes de uma tecnologia desumana, metalizada,
que desemprega sistematicamente o homem; tecnologia que concorre com o trabalhador e que, obviamente, acaba por criar essa situação em que o desemprego atinge níveis assustadores - 1 bilhão de
desempregados em escala mundial, mais de 30% da
força de trabalho do mundo encontram-se afastados
das condições de trabalho, devido às contradições
acirradas em nossa sociedade capitalista -; apesar
de tudo isso, os trabalhadores brasileiros, os trabalhadores sem terra, os funcionários ameaçados, os
107 mil brasileiros ameaçados por Bresser Pereira
transformaram-se em 50 mil ameaçados pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em retaliação à
equiparação concedida pelo Supremo Tribunal Federal entre funcionários civis e militares.
A essa vitória obtida, o Executivo responde
com a ameaça de demitir 50 mil funcionários, para
enfrentar o que pensa ser um prejurzo decorrente da
aplicação da Constituição, pelo Supremo Tribunal
FederaL
Os sindicatos se esvaziam, é verdade, porque
não há possibilidade de qualquer conquista, uma
vez que aqueles que foram entrar em tratativa com o
Governo, aqueles que foram conversar com as autoridades constituidas deste Pais, como aconteceu,
por exemplo, com o Sindicato dos Petroleiros, foram
ilaqueados em sua boa-fé, pois as promessas realizadas não foram cumpridas. E estamos ar, diante de
quase 30 meses, sem qualquer reposição salarial,
somando-se à inflação acumulada nesse perrodo
uma perda constante e permanente, pior do que
aquelas que eram suportadas pelos trabalhadores,
com uma taxa de inflação de 47%, ou mesmo de
84%, mas com reposição mensal.
Hoje se eterniza a perda salarial, o desemprego atinge 15% na Grande São Paulo, enquanto Sua
Excelência, o Presidente da República, em uma de
suas inúmeras viagens à Europa, disse, na França,
que estávamos com 5% de desemprego e que esse
desemprego poderia chegar a 6%. Sabemos, portanto, que os trabalhadores não conseguem con-
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quistas nestas duas frentes importantes: a manutenção e o aumento das oportunidades de trabalho e a
garantia de uma manutenção do poder de compra
dos seus salários.
Os sindicatos se esvaziam porque os sindicalizados se cansam de lutar em vão. O conteúdo politico, infelizmente, há muito tempo foi minimizado, foi
reduzido nas organizações sindicais. CUT e PT têm
relações espúrias. A CUT está ligada ao PT, o PT
está ligado à CUT. Essa conversa, como se isso fosse um crime, obviamente reiterada na mrdia, acabou
prejudicando, realmente, a presença do conteúdo
politico no movimento sindicaL Pois bem, apesar de
tudo - e talvez por causa disso mesmo -, ontem renasceu, voltou para as ruas, não para comemorar,
mas para protestar, na data dos trabalhadores.
Por coincidência, resolve-se a eleição na Inglaterra, o segundo berço dessa experiência nefasta
neoliberaL
FICO perplexo quando me recordo como os
nossos poUticos, que vivem com suas comitivas oficiais e oficiosas, percorrendo a Europa e outros parses no mundo, não se aperceberam que a socialdemocracia já não existe mais, de acordo com Norberto Bobbio e de acordo com o ilustre cientista social
autor de O Fim da Utopia, que da Escola de Frankfurt foi para os Estados Unidos e lá, a partir dos
anos 70, se constituiu em um dos mais notáveis
pensadores de nosso século.
Portanto, como é que se pode batizar um partido de socialdemocrata quando a socialdemocracia
já estava praticamente defunta nos principais palses
do mundo? Isso é atraso! Isso é um atraso por parte das nossas elites! Nos anos 70, Norberto Bobbio já dizia que a experiência socialista na União
Soviética havia fracassado e que nao havia ninguém na Europa que duvidasse do fracasso ocorrido na tentativa de organização do socialismo na
União Soviética, que acabou se desencaminhando
para o socialismo reaL
Agora estamos ai com toda fé e confiança no
tal do neoliberalismo. Neoliberalismo, uma palavra
mentirosa, uma vez que data de 1873. E, como todo
mundo devia saber, em 1929, com a crise, ele, que
prometia o pleno emprego automático, que prometia
uma sociedade autogovemada sem as intromissões
de um Estado todo-poderoso, diante da quebra de 5
mil bancos nos Estados Unidos, diante do desemprego de 44% da força de trabalho na Alemanha,
diante de 27% de desemprego em 1932, nos Estados Unidos, a promessa de pleno emprego automático se desmoraliza, e toda a ideologia neoliberal é
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completamente desmoralizada. Permanece, sim, em
alguns rincões universitários completamente afastados do processo real. Assim o confirma Eric Hobsbawn, em seu último livro A era dos extremos,
onde afirma que 50 anos de keynesianismo vieram
demonstrar que o neoliberalismo já estava enterrado
e incapaz de demonstrar, na prática, qualquer utilidade.
E, agora, estamos tentando oxigenar, ou melhor, ressuscitar algo que já está morto e enterrado
há muito tempo. Isso mostra a nossa falta de opção,
tentarmos encontrar em uma ideologia que já foi há
muito tempo desmoralizada pela prática, os instrumentos de reativação, de administração do capitalismo periférico em decadência.
Quando Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, visitou Portugal, ao receber
uma de suas inúmeras medalhas e condecorações,
escutou também de um mestre português isto que
acabei de dizer: "Será que Vossa Excelência não
sabe que a socialdemocracia já acabou há muito
tempo?". Então, Sua Excelência, sociólogo e politicólogo, chega ao Brasil e afirma que não pertence
mais à socíaldemocracia, mas que pertence ao neosocialismo, partido de uma pessoa só, de Sua Excelência, o Presidente da República. Neo-socialismo!
De modo que nós, mal informados, nós, neobobos, nós, caipiras, temos de ficar perplexos diante
dessa modernidade, dessa contemporaneidade dos
nossos gênios politicos com aquilo que está acontecendo no resto do mundo.
A Inglaterra, a partir de 1979, passou a ser governada pelo neoliberalismo da Sr" Margareth Talcher, tão democrático quanto aquele que os neoliberais, Sr. Milton Friedman e sua equipe, foram ensinar ao Sr. Pinochel Ao Pinochet e a Sr" Thatcher.
Na Argentina, aos Galtieris; no Peru, ao Sr. Fujimori;
demonstrando que a contraface politica do neoliberalismo só pode ser a ditadura politica. Para vencer
as conquistas dos trabalhadores; para não repor os
salários perdidos pela inflação; para sustentar os trabalhadores no desemprego é preciso que haja um
poder forte, capaz de amordaçar e de segurar as vítimas sociais para que se lhes apliquem os remédios
perversos, anti-sociais e desumanos contidos no
neoliberalismo.
O que vem por aí, nessa reeleição, do meu
ponto de vista, é apenas um sintoma, mais um, de
que a soma de poderes acumulados nas mãos de
Sua Majestade o Presidente do Brasil, a sua vontade, o seu desejo continuísta que Sua Excelência, já
na própria eleição, havia manifestado ao Presidente

~

------~"-~~--~

Maio 1997

da Radiobrás. É um plano antigo de Sua Excelência
o Presidente Fernando Henrique Cardoso permanecer 20 anos poder, se sobrevida não lhe faltar.
Parece que, jamais, houve no Brasil, nem na
Velha República, uma concentraçflo de poder tão
grande, capaz de modificar a Constituição ao seu alvedrio, capaz de retirar dos trabalhadores as conquistas que, pelo menos desde os- anos 30, vêm duramente alcançando.
A Federaçflo já não existe diante da quebradeira total dos Estados e Municípios. Os poderes se
concentram no Governo Federal, que adota um conjunto de medidas que impedem que se veja que ele
também, apesar de todo poder despótico, não consegue governar este País.
Queda de preços, deflação, desde 1810, é sintoma de crise! Desemprego, desde sempre, é sintoma de crise! Quebradeira de bancos, desde 1873, é
sintoma de crise! Falência e concordatas em crescimento são sintomas de crise! Redução dos gastos
públicos, enxugamento, é sintoma de crise! Crise
das finanças públicas, crise devido a queda da receita tributária diante das falências, concordatas, desemprego etc, da reduçflo, portanto, da renda nacional tributável.
Os neoliberais têm de novo a neomentira para
somar à ideologia neoliberal nascida em 1873. Qual
é o conteúdo novo de mentira que é tão adequado
ao momento atual? É a que permite ao Governo fingir que é o Governo que desemprega, que quer desempregar porque faz parte de uma racionalidade
tresloucada. Que é o Governo que quer provocar falências. Que é o Governo que tem que emagrec;er,
porque é bonito ser slim, ser magro, ser esbelto.
Que é o Governo que quer se desfazer das empresas estatais. Que é o Governo que está desempregando funcionários, aumentando o desemprego .e
que, portanto, a crise pela qual passamos, inclusive
a queda de preços, a deflação, é o resultado de uma
polftica deliberada do Governo.

Não é não. O Governo está sendo governado
pela crise. Esses sintomas estão presentes em todas as crises do capitalismo, principalmente desde
1873. O Governo não governa, o Governo é governado, a alta da taxa de juros ocorreu em todas as
crises capitalistas também, ao lado da queda da rentabilidade, da lucratividade, daquilo que Keynes chamou de "eficiência marginal do capital", o lucro esperado também cai, os imóveis se desvalorizam. Todos os sintomas dé crise o Governo incorpora para
fingir que age, porque sendo a maior agência tem
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que agir. Governo que não age perde completamente sua legitimidade e sua razão de ser.
O Governo, na falta de orientação, na falta de
qualquer possibilidade de atuar, de administrar, de
reorganizar a sociedade, desmancha, desconstitucionaliza, desemprega, desfaz, porque não pode fazer.
Nessa situação, o Governo ainda pretende reeleição. Por que não privatizar a Radiobrás? O Sr.
Maurilio Ferreira Lima foi quem, pela primeira vez, lá
em Recife, falou com Sua Excelência, na campanha
passada à Presidência da República, em sua reeleição. E, por isso, ele se transformou no Presidente
da Radiobrás. Empresa esta que não pode ser privatizada. Os meios de comunicação têm que ficar concentrados na Radiobrás. E para quê? Para dar supedãneo, sustentação e articulação àquilo que o Sr.
Maurílio Ferreira Lima chamou de "guerrilha televisiva a favor da reeleição do Presidente." "E quem não
concordar - diz ele - que saia da raia." Porque é
preciso, a qualquer preço, reeleger o iluminado, de
acordo com o Sr. Maurflio Ferreira Lima, o Senhor
Fernando Henrique Cardoso.
Para concluir, a Inglaterra conseguiu R$128 bilhões com a venda de suas empresas estatais e,
hoje, se encontra com um déficit enorme em seu orçamento. O Governo inglês está diante dos mesmos
percalços, dos mesmos problemas, aliás agravados,
que existiram até 1979, sobre o governo trabalhista.
Se não fosse a estatal do petróleo do Mar do Norte
que, nesse período, deu à Inglaterra mais de
US$240 bilhões, a venda das estatais teria sido uma
tuta-e-meia, uma ninharia, diante das necessidades
do sistema.
E, para terminar, quero lembrar que, por exemplo, a Rever, empresa estatal de automóveis da Inglaterra, foi privatizada por cerca de US$400 milhões e revendida, para uma empresa alemã, por
US$1 ,2 bilhão. Assim, aqueles que foram os beneficiários da privatização-doação puderam ganhar
US$800 milhões sem fazer nada, apenas como intermediários da privatização.
O tema é muito longo. Não posso falar de Bernardo Kucinski, que descreve o processo de reestatização que houve no Chile depois da falência das
empresas estatais doadas; do aumento da divida extema provocada pela privatização - os capitais que
entraram aumentaram a divida externa -; de todo o
desastre que representa esse processo desesperado de privatização, que é um dos muitos espaços de
desconstrução, de desfazimento que o neoliberalis-
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mo incorpora, como se isso justificasse a acão de
-um Governo...
0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Lauro Campos, a Mesa informa a V. Ex" que o
seu tempo está esgotado há mais de 5 minutos, e,
por maior que seja o prazer em ouvi-lo, apela a V.
Ex" para que conclua.
O SR. LAURO CAMPOS - Para concluir, infelizmente devo comunicar à Casa o falecimento, nas
- primeiras horas da manhã, do educador Paulo Freire.
É ele essa figura de educador lutador, de educador petista, de educador que, tendo sofrido a repressão da inteligência brasileira, teve que, em diversos países do mundo, mostrar a eficiência do seu
método de educação.
Com estas palavras termino, agradecendo a
paciência de V. Ex" em prorrogar o meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr" Senadora e Srs. Senadores, tenho estado afastado_da _tribuna. atropelado pelos
afazeres da Comissão Parlamentar de Inquérito que
trata da emissão dos títulos da dívida pública e pela
lufa-lufa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Entendi que só um assunto da mais alta importância me traria a esta tribuna, menos pelo meu valor pessoal do que para não tomar o tempo dos eminentes Senadores.
Hoje, no entanto, Sr. Presidente, trago, para
conhecimento da Casa e para que ela também se
faça defensora, uma indicação apresentada no Instituto dos Advogados do Brasil pelo eminente jurista
Carlos de Araújo Lima. Do alto de mais de 80 anos
de idade e com uma lucidez incrlvel ele apresentou
aos seus pares uma indicação com o titulo: "Amazónia - E agora Brasil?"
Diz ele que essa indicação visa alcançar a manifestação da lendária casa de Montezuma - assim
é chamado o Instituto dos Advogados do Brasil para uma questão de fundamental importância do
Brasil.
Esse renomado advogado fez essa apresentação, que vou, como disse ainda há pouco, trezer ao
conhecimento da Casa, no dia 23 de abril.
Mas entendo de registrar, Sr. Presidente, :.:ue
Araújo Lima é um dos advogados criminalistas que
mostraram, com o seu talento e a sua ajuda, ~:o f, :bunal do Júri do Rio de Janeiro, uma das mais brilhantes facetas, não só pelo seu desempenho, mas
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também por vários livros publicados, sendo que um
é clássico hoje, Os Grandes Processos do Júri.
E devo dizer que no, convívio no Conselho Federal, e também no Instituto dos Advogados do Brasil, foi confirmada a adn11ração que tinha pelo jurista
e ampliado o afeto pelo mestre. Sempre vi Araújo
Lima fazer dos mais difíceis temas a sua capacidade
de pronunciar belos discursos, transformando-se
numa espécie de mergulhador nativo do Pacifico
que consegue retirar pérolas de conchas ásperas e
duras.
Um dos mais brilhantes advogados de São
Paulo, criminalista de renome, ex-Presidente do
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil em São Paulo, Raimundo Pascoal Barbosa
"considera Araújo Lima um dos maiores advogados
criminais do seu tempo". E ressalta que Araújo Uma
enfrentou "a denominada República do Galeão,
quando atuou na defesa de Gregório Fortunato, e
mostrou, sobretudo, sua grande coragem na defesa
das prerrogativas da nossa profissão". Quem conhece Raimundo Pascoal Barbosa sabe que ele é um
homem que só elogia aqueles que merecem o seu
louvor.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, é que passo à
leitura do texto de Araújo Lima:
Amazônia.
Sempre cobiçada.
Última página do Genesis no dizer de
Euclides da Cunha, sua descoberta, fabuloso manancial de riquezas, a heróica obstinação do homem, ainda na definição euclidiana um intruso impertinente, sua natureza
misteriosa e implacável na expressão de
Ferreira de Castro, o assombro que causa a
verificação de que representa quase quatro
quintos do território nacional, o que induziu
Samuel Benchimol à conclusão de que não
é a Amaz5nia que pertence ao Brasil mas
sim o Brasil que pertence à Amazônia, tudo
isso despertou a voracidade de mercado no
ventre internacional do Big 7.
Natural que ela seja cobiçada. Mais
natural, ainda, que ela seja conhecida, amada, para ser por todos nós, brasileiros, defendida.
Como sombria advertência que atravessa o tempo, vibra a clarividência de Bismarck:
"Ao; riquezas naturais, nas mãos de
quem não sabe ou nao as quer explorar,
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constituem permanente perigo para quem as
possui."
A matéria é vasta. Cabe uma síntese.
De repente o engraçado Conselho do
Governo Americano para a desmilitarização
do Brasil. A forma, simplória, de alcançarmos o equilíbrio orçamentário. Comecemos,
no princípio do século passado, com os
meetings e comícios, em New York, promovidos, com grande alarde e apoio popular,
por um demagogo, o capitão da Marinha
Mathews Fontaine Maury, pregando a conquista da Amazónia, com a livre navegação
nesse património do mundo, e a remessa,
para lá, como rebotalho, dos negros escravos. Leia-se o primoroso as Idéias Fundamentais de Tavares Bastos, de Evaristo de
Moraes Filho. A filauciosa guerra da Hylea,
em que atuou eficiente e patrioticamente
Arthur Bernardes estorvando-a no Congresso. A ação famosa e oportuna de Arthur Cesar Ferreira Reis em seu convincente livro,
A Amazônia e a Cobiça InternacionaL Ainda
a solerte tentativa do Lago Hudson, pretensão idêntica que levou Bernardo Cabral à
denúncia decisiva da trama que urdia junto
ao Presidente Costa e Silva e logrando desmantelá-la na Câmara dos Deputados, leiam
seu livro A Palavra em Ação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Bernardo Cabral, desculpe-me interrompê-lo,
mas tenho que prorrogar a hora do Expediente por
13 minutos, para que V. Ex" possa c:Oncluir a sua
oração.
O SR. BERNARDO CABRAL -Agradeço a V.
Ex", Sr. Presidente, porque o trabalho de Araújo
Lima merece essa prorrogação por parte do Presidente Geraldo Melo.
Inúmeros brasileiros ilustres clamam-no deserto uma reação da consciência nacional, divulgandc- a
desfaçatez desse propósito que agora não mais usa
máscara.
O Sr. Lúcio Alcãntara - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex",
Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Bernardo
Cabral, V. Ex" faz um elogio ao Jurista, ao Penalista
Araújo Lima e também se refere à luta dele em favor
da Amazônia. Aproveito justamente · esse trecho,
para dizer a V. Ex", que tem sido um dos grandes lutadores em defesa da Amazônia, que essa é urna
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questão velha, mas permanente. Tem-se procurado
ora internacionalizar, ora ocupar, ora introduzir alterações no ecossistema da Amazónia que não são
exatamente aquelas do interesse nacional. Basta recordar Fordlãndia, o Projeto Jari, o famoso lago do
Instituto Hudson, Herman Khan, com a sua futurologia, a história dos soldados sem missão - quando os
americanos dos Estados Unidos se referem à desnecessidade das Forças Armadas -, a própria revisão do papel do Estado brasileiro. Quer-se diminuir
o Estado, com toda a razão. Penso que não há motivo para o Estado estar presente com a propriedade,
com o controle de empresas, salvo, no meu entendimento, o caso da Vale e da Petrobrás. Mas há lugares onde hà Estados de menos, e a Amazónia é um
deles. Ali a presença do Estado é escassa, é pequena, não é suficiente para proteger o território, a nossa riqueza, o nosso interesse, nem para promover o
homem que está lá, muitas vezes isolado naqueles
igarapés, na selva, nos lugares mais remotos, mais
distantes, guardando a nossa fronteira. Ali há Estados de menos. Precisamos estar mais presentes.
Votei favoravelmente ao controvertido Projeto Sivam, porque achei que a Amazónia merecia um sistema de controle mais completo, mais perfeito do
seu território, dos seus céus, para que o Pais continuasse a mostrar que é digno do imenso espaço de
que dispõe. Aproveitando o discurso de V. Ç:x", relembro o fato de que temos a necessidade fortalecer
o homem da Amazónia, de ali garantir a presença
nacional, a ocupação do território, o progresso e desenvolvimento daquela região. Trata-se de uma afirmação de interesse nacional, uma afirmação de brasilidade. E todos nós, independente da região de
que tenhamos vindo, temos que cumprir com essa
responsabilidade. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Lúcio Alcântara, não me surpreende o aparte de V.
Ex", porque eu tinha certeza de que as palavras,
menos minhas do que as que estão registradas no
trabalho de Araújo lima, ecoariam no Plenário.
Que bom que tenha havido ressonância com a interrupção de V. Ex" nesta despretensiosa manifestação que faço da tribuna, mas grandiloqOente
pelo talento de Araújo lima. Registro os meus
agradecimentos a V. Ex".
O Sr. Valmir Campelo - Permite V. Ex" um
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito
prazer, Senador Valmir Campelo, sobretudo porque
V. Ex" é lider de partido nesta Casa e honra qual·
quer orador que esteja na tribuna.
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O Sr. Valmir Campelo - Fico muito agradecido a V. Ex" pelas suas palavras. Serei rápido. Apenas parabenizo V. Ex", que tem sido um ardoroso
defensor da Amazónia, por ter trazido hoje a esta
Casa um estudo, um documento assinado pelo brilhante Advogado e Jurista Araújo Lima, que se posiciona em defesa da Amazónia. Para mim e, tenho
certeza, para todos nós, essa região representa o
santuário sagrado do nosso Pais. É importante, nobre Senador Bernardo Cabral, que se alerte o Senado Federal e o nosso Pais, como V. Ex" o faz, para
os compromissos que devemos ter em relação à
Amazónia. Assim, pode-se evitar a cobiça internacional, o desmatamento que se faz naquela região.
Preocupa-me o fato de autoridades do nosso Pais,
por intermédio de jornais ou televisão, dizerem que
não têm condições de controlar o desmatamento e
tudo aquilo que se faz de errado na Amazónia. Preocupam-me realmente muito essas palavras e esse
posicionamento. Em nome do meu Partido e em
meu próprio nome, parabenizo V. Ex" e também o
brilhante homem público de mais de 80 anos, o
grande Advogado Araújo Lima, que providenciou,
que confeccionou o documento que hoje V. Ex" lê na
tribuna do Senado Federal.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Valmir Campelo, agradeço a V. Ex", principalmente por
ter relembrado que Araújo Lima, como ele diz, está
na sua oitite, já ultrapassou a barreira dos 80. Mesmo assim, ele continua sendo um jovem ardoroso
defensor da Amazónia. Está entre os que entendem
que é preciso integrá-la para não ter de entregá-la lema criado por um Deputado Federal que mais tarde foi cassado pelo Ato Institucional n° 5, nos idos
de 67. Ele cunhou esta frase que hoje tenho a honra
de repetir ao mesmo tempo em que agradeço o
aparte de V. Ex", como Senador, desta tribuna.
Continuo, porque é muito importante que V.
Ex" e a Casa verifiquem o final do trabalho de Araújo
Lima. Estou a concluir, Sr. Presidente, apenas mais
uma lauda e meia:
Diz Araújo Lima que "Carlos Chagas,
em memorável denúncia, cita Paulo Benevides: "há muitos fantasmas rondando a Amazónia". Vamos exorcizá-los enquanto é tempo.
Artigo antológico - A mexicanização
da Amazónia. A corajosa e desassombrada
denúncia de Clovis Ramalhete, informando
que na ONU se tramava mais um complot,
desta vez com base nos melifluos direitos
humanos, visando transformar a possessão
pretendida pelos yanomamis num quisto in-
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suportável, verdadeiro Estado, intenso até à
presença de nossas forças armadas. Nesse
particular, vale lembrar a palavra candente
do general Taumaturgo Sotero Vaz, dando
os nomes, um por um, dos senadores norteamericanos que exigiram de Fernando Coilar, quando em visita ao Senado, que presenteasse com a exorbitante, imorallssima
concessão os yanomamis -uma extensão
de terra maior que Portugal.
Some-se a isso (há muito mais) os pronunciamentos que se seguem:
"Ao contrário do que os brasileiros
pensam, a Amazônia não é deles, mas de
todos (Gore, Vice-Presidente dos Estados
Unidos)"
E este:
"O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia." (François
Mitterrand, 1980)
Mais este:
"O Brasil deve delegar partes de seus
direitos sobre a Amazônia aos organismos
internacionais competentes." (Mikhail Gorbachev)
E continua ele, agora:
Ocorreu, entretanto, uma implosão inacreditável
nessa atmosfera em que lateja o instinto de conservação da nossa soberania.
Seu autor, o Presidente Fernando Henrique.
Disse Sua Excelência, promovendo lógica excitação
e salivação no estômago económico dos Big 7, por
ocasião da Conferência Rio-5:
"O Governo brasileiro não tem estrutura para combater o desmatamento na Amazônia, bem como também não tem condições
práticas de frear a destruição da natureza."
"E agora, Brasil?" - pergunta Araújo

Miranda de Almeida, como também a Bernardo Cabral, que fez questão de comparecer. Até hoje, que
saibamos, caiu no vazio.
Chegou a hora do Instituto dos Advogados Brasileiros; SOS Hermann Baêta e ilustres colegas do
Instituto! Aguardamos a manifestação que se impõe.
O Brasil aguarda.
Vale repetir:
"A defesa do Direito começa com a defesa da terra.''
Veja, Sr. Presidente, o que é, sem formalismo
delirante, mas também sem miopia exegética, uma
indicação que retrata uma proposição programática,
deixando de lado a mágoa que todo amazonense
tem - e ele, Araújo Lima, é um dos mais brilhantes
amazonenses -, para verificar, como estamos verificando, Sr. Presidente, que nessa viagem em defesa
da região da Amazônia somos todos tripulantes e
não mero passageiros.
Advertia um antigo batônnier francês sobre a
arte de expor os fatos e desenvolver os argumentos:
"Se resumirdes muito, não sereis compreendidos; se
vos alongardes, fatigareis; se disfarçais muito o ponto e o argumento, tomar-vos-ei inútil; se insistirdes
nos silogismos, parecereis pesado." (Femand Payen
in "Le Barreau", Paris, 1934) (*)
t: o que faço, Sr. Presidente, nesta hora. Não
consegui resumir, também procurei não me alongar,
mas esta denúncia, transformada na indicação de
Araújo Lima, merece ir para os Anais desta Casa.
Tenho a certeza, com as vozes que aqui se fizeram ouvir através de apartes e com os outros que
ficaram no seu silêncio - e o silêncio é o clamor de
tudo aquilo que não fala -, de que o Senado estará
endossando as palavras de Araújo Lima.
Encaminho a V. Ex•, Sr. Presidente, para
determinação da publicação no Jornal do Senado Federal.

Lima.
E continua:
O Presidente Fernando Henrique não diz que
vamos nos esforçar ao máximo para alcançar a estrutura necessária. Proclama, tranqOilamente, que
não somos capazes de possuir a Amazônia.
A questão é cruciante demais.
Fizemos, com apoio-na Associação Brasileira
das Mulheres de Carreira Jurldica, entidade hoje internacional, e pela seçao do Amazonas, um apelo à
OAB, presente a essa entrega ao então Presidente
do Conselho Federal, José Roberto Batocchio, não
só à presidente daquela entidade feminina, Alvarina
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO:
INSTITUTO DOS ADVOGADOS DO BRASIL
lndlcaçllo
Amaz6nla - E agora, Brasil?
Autor- Carlos Araújo Lima
A indicaçllo visa alcançar a Manifestação da lendária casa
de Monlezuma para uma questão de fundamenlal importância do
Brasil.

Rio de Janeiro, 23 de abnl de 1997. - Carlos de Araújo

Uma.
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te-americanos que exigiram de Fernando Collor, quando em visi-

Sempre Cobiçada.

ta ao Senado, que o presenteasse com a exorbitante, imoraliss>
ma concessão aos yanomamis, uma extensão de terra maior

Última página do Genesis no dizer de Euclides da Cunha.
sua descoberta. fabuloso manancial de riquezas, a heróica obst>
nação do homem, ainda na definição euclidiana um intruso imper-

que Portugal.

tinente, sua natureza misteriosa e implacável na expressão de

se seguem:

Soma-se a isso (há muito mais) os pronunciamentos que

Ferreira de Castro, o assombro que causa a verificação de que

Ao contrário do que os brasileiros, pens:Jm

representa quase quatro quintos do território nacional o que induziu Samuel Benchimol à conclusão de que não é a Amazónia que

sídente dos Estados Unidos).

pertence ao Brasil mas sim o Brasil que pertence à AmazOnia,

E, este:

tudo isso despertou a voracidade de mercado no ventre interna-

Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Ama-

cional dos BIG 7.
Natural que ela seja cobiçada. Mais natural, ainda, que ela
seja conhecida, amada, para ser por todos nós, brasileiros, defl:mdida. Como sombria advertência que atravessa o Tempo, vibra a
clarividência de Bismark;
As riquezas naturais nas mãos de quem não

zónia. (François Mitterrand, 1980).
Mais este:
Brasil deve delegar partes de seus direitos sobre a AmazO- ~
nia aos organismos internacionais competentes. (Michail Gorba-

chov).
Oconreu, entretanto, uma implosão inacreditável nessa a~

salle ou não as quer explorar, constituem permanente
perigo para quem as possui.

a

Amazónia nllo é deles mas de todos. (A Gore, 'r1C8-Pre-

mosfera em que lateja o instinto de conservação na força da nossa soberania.

A matéria é vasta. Cabe uma síntese.

Seu autor- o Presidente Fernando Henrique.

De recente o engraçado Conselho do Governo Americano
para a desmilitarização do Brasil. A forma, simplória, de alcançarmos o equilíbrio orçamentário. Comecemos, no principio do sécu-

Disse ele, promovendo lógica excitação e salivação no esto.
mago_econõmíco dos BIG 1, isto por ocasião da Conferência Rio 5:
Governo brasileiro não tem estrutura para com-

lo passado, com os meetings e comlcios, em New York, promov>

o

dos com grande alarde e apoio popular, por um demagogo o cap~

bater

tal da Marinha Mathews Fontaine Maury, pregando a conquista da
AmazOnia, com a livre navegação nesse património do mundo e a

bém nllo tem condições práticas de fraar a destruição

desmatamento na Amazónia, bem como tam-

da natureza.

remessa, para lá como rebotalho, dos negros escravos. Leia-se o

E agora, Brasil?

primoroso as idéias fundamentais de Tavares Bastos, de Evaristo
de Moraes Filho.

O Presidente Fernando Henrique nao diz que vamos nos

A filaucíosa guerra da Hylea em que aluou eficiente e patrioticamente Arthur Bernardes estorvando-a no Congresso. A
ação famosa e oportuna de Ar!hur Cesar Ferreira Reis em seu
convincente livro "A AmazOnia e a Cobiça lntemacíonar. Ainda a
solerte tentativa do Lago Hudson, pretensão idêntica que levou
Bernardo Cabral à denúncia decisiva da trama que urdia junto ao
Presidente Costa e Silva e logrando desmantela-la na Câmara
dos Deputados, leiam seu livro "A Palavra em Ação". Inúmeros
brasileiros ilustres clamam no deserto uma reação da consciência
nacional divulgando a desfaçatez desse propósito que agora não
mais usa a máscara.
Carlos Chagas, em memorável denúncia, Paulo Benevides
(há muitos fantasmas rondando a Amazónia. Vamos exorcizá-los
enquanto é tempo.
Artigo antológico -A rnexicanização da AmazOnia). A corajosa desassombrada denúncia de Clovis Ramalhete informando

que na ONU se tramava mais um compiO desta vez com base nos
melífluos direitos humanos e visando transformar a possessão
pretendida pelos yanomamis num quisto insuportável, verdadeiro
Estado, infenso até à presença de nossas forças armadas. Nesse
particular vale lembrar a palavra candente do general Traumaturgo Sotero Vaz, dando os nomes, um por um, dos senadores nor-

esforçar, ao máximo, para alcançar a estrutura necessária. Proclama, tranqüilamente, que não somos capazes de possuir a
Amazónia.
A questão é cruciante demais.
res

d~e

Fizemos, com apoio na Associação Brasileira das MulheCarreira Jurídica, entidade hoje internacional e Seção do

Amazonas, um apelo à OAB, presente a essa entrega ao Pres>
dente do Conselho Federal, José Roberto Ba!occhio, não só a
presidente daquela entidade feminina, Alvarina Miranda de Almeida, como, também, Bernardo Cabral, que fez questão de comparecer. Até hoje, que saibarnos._caii.Jno vazio.
Chegou a hora do Instituto dos Advogados Brasileiros:
SOS Hermann Baêta e ilustre Colegas do Instituto!
Aguardamos a manifeStação que se inpõe. O Brasil aguarda.
Vale repetir:
A defesa do diraito começa com a defesa da terra.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex"
será atendido, Senador Bernardo Cabral.
No tempo de prorrogação que nos resta, concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho,
para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de 5
minutos.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
uma comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, devo
fazer uma ponderação -não é uma crítica.
O Ministro da Educação é sabidamente um homem de procedimento contido, poderia mesmo dizer, ameno. Mas a imprensa e as televisões estão
anunciando que o Ministério da Educação vai determinar que funcionários seus fiscalizem as unidades
das universidades em que os resultados do "provão"
foram considerados insuficientes ou relevadores de
ensino irregular.
Sou favorável a todas as providências que visem aperfeiçoar o ensino superior. Onde quer que
haja deficiência ou irregularidade, providências devem ser adotadas para a correção devida. Não deve
haver nenhum órgão imune à verificação regular.
Acontece, porém, que o "provão", sabidamente, foi adotado em condições um tanto anómalas e
que geraram protestos e ausências de estudantes.
Vale dizer que a realização dessa medida, por parte
do Ministério da Educação, não se desdobrou tranqüilamente; por isso mesmo, cumpre verificar cuidadosamente até onde são responsáveis as unidades
de ensino.
Por outro lado, e ao que me parece de real importância, a Constituição declara, no art. 207:

"As universidades gozam de autonomia didático-cientifica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao principio de indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão."
Ora, gozando as universidades de autonomia
didático-cientifica e sendo os resultados do "provão"
vinculados a essa orientação didático-cientrfica, é de
se indagar se o Ministério deve designar funcionários seus para a apuração de possíveis falhas ou irregularidades, ou se deve pedir tais providências
aos respectivos reitores.
Se o Ministério designar funcionários que, diretamente, passem a verificar tais situações nas unidades acusadas de ensino deficiente, evidentemente os reitores estarão sofrendo diminuição na sua
autoridade. Se o Ministério solicitar as providências
cabíveis aos reitores, parece que esse procedimento
é mais compatível com a Constituição, que assegura
às universidades autonomia didático-científica.
Como a imprensa está, insistentemente, noticiando a providência a ser adotada pelo Ministério,
deixo, aqui, esta ponderação para o devido exame
do Ministro da Educação. Acredito que não haja por
parte de S. Ex• nenhum interesse em gerar um con-
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flito com as universidades, tendo em conta a garantia que lhes dá a Constituição de autonomia didática
e cientifica.
A ponderação é feita antes que a providência
se efetive, exatamente para que se evite um possível conflito.
Era o que desejava deixar consignado, hoje,
nos Anais do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Convido o nobre Senador Valmir Campelo para assumir a
Secretaria da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Vai mi r Campelo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 301, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
educador Paulo Freire.
a) inserção em ala de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famitia e ao
Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1997. - José
Eduardo Outra - Lauro Campos - Valmir Campelo - Bernardo Cabral - Regina Assumpção - Lucio Alcântara - Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Este requerimento depende de volação e, no seu encaminhamento, poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre
Senador Josê Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fomos surpreendidos, há poucos instantes, através de uma comunicação feila pelo Senador Laura Campos, com a noticia da morte do educador Paulo Freire.
Particularmente nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos profundamente consternados com o falecimento desse homem que, junlamente com alguns
outros intelectuais, como Mário Pedrosa e Sérgio
Buarque de Holanda, foi um dos primeiros a acreditar
e contribuir para a construção do nosso Partido.
A perda não é apenas do PT, da esquerda e
dos ectucac:tores, _é cl~ Nª~o brasileira.
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Paulo Freire foi um homem que deu uma enorme contribuição ao pensamento do nosso Pais.
Pode-se dizer que ele revolucionou a educação brasileira criando, o que ficou conhecido no Brasil e no
mundo todo, o Método Paulo Freire. Ele ia na contra-mão das tendências da época, ou seja, da educação massificada e pasteurizada, propondo que a
educação fosse, efetivamente, um instrumento de
conscientização e libertação dos oprimidos.
Suas obras, como "Pedagogia do oprimido",
"Educação como prática de liberdade" e outras, foram, sem dúvida alguma, uma referência no nosso
Pafs e em todo mundo.
Por isso, pelo fato de ter produzido obras que
contribuíram para a conscientização do povo, foi
cassado e perseguido pela ditadura militar, tendo de
se afastar do Pais. Mas continuou trabalhando em
outros pafses, inclusive foi premiado pela UNESCO
e por outros órgãos relacionados à educação.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com muito pesar que eu, particularmente, e
toda Bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentamos esse requerimento.
Paulo Freire, depois que voHou ao Brasil, Secretário de Educação da Prefeita Luiza Erundina, em
sao Paulo, foi um dos principais formuladores do
Programa de Educação da Frente Brasil Popular,
que lançou o Lula candidato à Presidência da República, tanto em 1989 como 1994.
Gostarfamos de extemar as nossas condolências à família e lamentar, porque é mais uma inteligência que se vai, deixando, sem dúvida alguma,
uma lacuna muito grande no pensamento brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador
Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisao do orador.)- Sr.
Presidente, nao assinei o requerimento, porque me
encontrava na tribuna. Mas devo declarar que Paulo
Freire deixa, sem dúvida nenhuma, com a sua morte, uma lacuna que dificilmente será preenchida em
nosso Pafs e no exterior.
Afirmo que, na orquestra sinfOnica da inteligência mundial, ele era, sem dúvida nenhuma, um dos
maiores regentes, que já passou, ele, sozinho, pela
educação brasileira e mundial.
Como disse o Senador José Eduardo Outra, autor
do requerimento - que nesta hora o subscrevo formal-

mente - foi perseguido, cassado e tantas vezes incompreendido. E lá fora, ainda nos últimos 15 dias,
estandoele em Nova York, recebeu um convtte para
lecionar em Harvard.
E veja, Sr. Presidente, que triste paradoxo: há alguns
anos, esconaçado no seu País, hoje mundialmente conhecido. Neste i1stante, vem-me à mente uma frase que cunhei em determinada quadra da minha vida: difiCilmente os
homens púbfiCOS reconhecem, dos seus oon1emporâneos,
as homenagens que lhes deveriam ser prestadas. Sempre
sao os p6steros que lhes prestam a reverência merecida.
No entanto, Paub Freire, graças a sua cultura, a sua pertinácia, ao seu modo correto de desempenhar, como desempenhou ao bngo de sua vida toda uma trajetória brilhante, teve, ainda em vida, o reconhecimento.
Hoje, ele está aqui presente através do testemunho daqueles que sempre acreditaram que vale à
pena lutar pela educação.
t: a minha homenagem ao grande educador
Paulo Freire.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nao havendo quem peça a palavra, encerro a discussao.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência deseja associar-se às homenagens que a
Casa está tributando ao educador Paulo Freire.
Pessoalmente, quando eu iniciava os meus primeiros passos na vida pública, tive a oportunidade
de participar, como Secretário do entao Governador
Aluizio Alves, no Rio Grande Norte, da primeira experiência formal de aplicação do Método Paulo Freire, no ensino de massa, precisamente na cidade de
Angicos. Desde entao, tive a perfeita consciência da
importáncia da contribuição que o Professor Paulo
Freire estava começando a dar ao nosso Pafs.
De fomna que, em meu nome pessoal, e em nome
de todos os Senadores que compõem a Mesa Diretora
desta Casa, desejo associar-me às homenagens que
acabam de ser tributadas ao educador Paub Freire.
A decisão do Plenário, com relação ao requerimento, será cumprida.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem único:
Quinto e último dia de discussao, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Constituição no 4, de 1997 (n° 1/95, na Câmara 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 Dutra.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
tennos do disposto no art.-358 do Regimento Interno,
transcorre hoje o quinto e último dia consecutivo de
discussão desta matéria. Esclarece, ainda, que se encerra hoje o prazo para apresentação de emendas, assinadas por 1/3, no minimo, da composição do Senado, com o encerramento da discussão.
Já foram apresentadas, lidas e publicadas três
emendas á proposição.
Sobre a mesa, a 4" emenda apresentada, que
será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador Vai mi r Campelo.

É lida a seguinte:
EMENDA (de plenãrio)
Oferecida à proposta de emenda à
Constituição n° 4, de 1997, (n° 1/95, na
Câmara dos Deputados), que dã 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
(Reeleição).
EMENDA N° 4-PLEN
Acrescente-se a Proposta de Emenda à Constituição no 4, de 1997 o seguinte artigo:

"Art. O § 6° do art. 14 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 14. ............................................... .
§ SO Para concorrerem à reeleição, no
periodo subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito".
Justificação
Corno tivemos oportunidade de assinalar em
nosso voto em separado a inelegibilidade é pedra
angular de nosso direito público. Sérgio Sérvulo da
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Cunha enfatiza que: "a mera detenção de alto cargo
na administração pública é suficiente para favorecer
o candidato, em detrimento dos concorrentes e da lisura do processo eleitoral. Mais do que uma presunção, essa inafastável conclusão de fato constitui um
dos princípios estruturadores de nosso Direito Público" (ob. cit., p. 50). A supressão da inelegibilidade
subverte, de um lado, corno já dissemos, a efetividade do regime democrático; de outro, instaura profunda desordem no plano da eficácia de regras intraconstitucionais, em face do solapamento do principio
fundamental. Com a promulgação desta emenda
qual será o sentido de manter-se, por exemplo, a Lei
complementar n° 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das
Ilegibilidades)? Se um Presidente da República pode
ser candidato, sem desincornpatiblizar-se, a mais de
quatro anos de mandato, por que um simples servidor
da agência dos Correios e Telégrafos em Almenara,
Minas Gerais, deveria ser proibido de candidatar-se a
vereador, sem afastar-se de suas funções? Em face
da isonornia perante a Lei, não seria mais adequado liberar dirigentes de empresas estatais, autarquias, fundações, ministros e secretários de Estado, do "inconveniente" da desincornpatibilização, às vésperas dos
pleitos eleitorais? Não seria, afinal, mais justa a regra de Stanlislau Ponte Preta: que se instaure a moralidade, ou que todos se locupletem?
E aqui chegamos ao calcanhar de Aquiles da
proposição, e que o relator não usou enfrentar. Autorizada a reeleição, sem desincornpatibilização, e
mantida essa para os chefes de Executivo que concorrem "a outro cargo", o texto constitucional ficará
descompensado, desbalanceado, exsurgindo dai
tensão exegética que somente pela via judicial será
solucionada. E nesse sentido, certamente valerá
para o intérprete a lição Manuel Domingues de Andrade, para quem "dentre os vários possiveis pensamentos da lei, há de preferir-se aquele mediante o
qual a lei exteriorize o sentido mais razoável, mais
salutar, e produza o efeito mais benéfico(... ) e, mercê da qual, a lei apresente a estrutura mais conseqUente e mais organicamente correta", recorrendose, finalmente, para obtenção de um resultado seguro "às aspirações ou preocupações da lei, aos fins
que se esforçou por atingir, e examinar que intenções,
desejos e receios agitavam o meio no tempo em que
a lei foi editada e com ela se procurou ir ao encontro
duma necessidade do mundo social". (Ensaio Sobre
a Teoria da Interpretação das Leis. Coimbra, Arménio Amado, 1978, p. 26-27).
Ora, com a emenda proposta, o Prefeito de Angical, no Piaui, terra natal do relator, se quisesse ser
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candidato à Presidência da República, estaria inelegivel para tanto, se não renunciasse seis meses antes do pleito; o Governador de Sergipe, se desejasse ser candidato a Vereador em Gararu, estaria inelegível para tanto, se não se desincompatibilizasse
seis meses antes do pleito. Tudo em nome da moralidade administrativa. Mas, o Presidente da República, decidindo a sua própria sucessão, se manteria no
cargo "em nome da continuidade administrativa". O
nonsense, neste caso, desafia os elementos teológico,
sistemático ou histórico-evolutivo das mais rudimentares hermenêutica. Isso certamente, será "prato cheio"
para checagem da cláusula pétrea de isonomia perante à lei, como garantia fundamental, pelos Tribunais
Eleitorais e pelo Supremo Tribunal Federal, no exercicio da jurisdição, em face de tão esdrúxula situação,
que mancha a voluntas kegislatoris da atual legislatura do Congresso Nacional. A propósito de tão flagrante inconstitucionalidade, dois dos mais ilustres administrativistas brasileiros, Celso Antonio Bandeira de
Mello e Toshio Mukai, assim já manifestaram, respectivamente, contrastando as pretendidas mudanças
do§ 5", com o§ 6" do art. 14 do texto constitucional:
"Rca claro que o principio da Constituição era pela desincompatibilização e só não
menciona o mesmo cargo porque a reeleição não estava prevista".
"Diversos juristas se manifestaram sobre a questão da necessidade ou não de os
candidatos à reeleição, diante da emenda tal
como foi aprovada, se desincompatibilizarem. Alguns, mais simplistas, entenderam
que, se a Constituição Federal, no art. 14, §
6°, somente exige a desincompatibilização
para aqueles que concorram a outros cargos, aqueles que concorram aos mesmos
cargos (reeleição) poderiam permanecer neles. Ora, essa interpretação é de direito privado, ou seja, o que não está proibido, está
admitido, insuscetlvel de ser utilizada em
tema de direito público. Por outro lado, se a
Constituição, no mesmo art. 14, parágrafo
5°, proibia a reeleição, não precisava prever,
para a hipótese, a desincompatibilização"
(Correio Braziliense, Caderno Direito e
Justiça, 17-3-97).
Para corroborar a impossibilidade de que a
reeleição possa ser um instituto imaculado no cenário politico brasileiro, vale anotar as palavras do Desembargador Sebastião Helvécio Rosemburg, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
a respeito:
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"A reeleição de Prefeitos, Governadores e Presidente da República pode vir a ser
um prêmio para os bons governantes, mas
traz, intrinsecamente, o risco e a probabilidade de vermos o aparelho administrativo ser acionado neste sentido.
"A proibição da reeleição para os cargos executivos quer evitar o continulsmo das
influências derivadas da manipulação e do
exercício do próprio poder, cujos abusos tendem à desfiguração do processo eleitoral.
"Teoricamente, não se deveria impedir
o povo de reconduzir os seus representantes que estivessem merecendo a reafirmação de sua confiança, mas, na prática,
se já é diffcil refrear a interferência dos governantes na eleição de seus sucessores,
muito mais o será quando estiver em jogo a
própria reeleição (A Renovação do Poder.
Em Revista de Doutrina e Jurisprudência, n•
-3, fev.1996. Belo Horizonte, TRE, p.11).
Assim, confiamos no acolhimento dessa emenda, para correção do atual desequiUbrio da emenda
em apreço.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1997. -José
Eduardo Outra - Ademir Andrade - Emília Fernandes - Josaphat Marinho - Roberto Freire Esperidião Amin - Jefferson Péres - Sebastião
Rocha - Leomar Quintanilha - Casildo Maldaner
- Ronaldo Cunha Lima - Romeu Tuma - Lauro
Campos - Abdias Nascimento - Lúcio Alcântara
-João França -Coutinho Jorge - Ramez TebetRoberto Requião -Jonas Pinheiro -José Agripino - Nabor Júnior - Regina Assumpção - Eduardo Suplicy -José Alves - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Em discussão a proposta e as emendas, em primeiro turno.
(Pausa.)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apresentei esta
emenda que exige a desincompatibilização para
aqueles que queiram ser candidatos à reeleição,
tanto do Presidente da República, como de Governador e Prefeito.
Quero registrar que continuo contrário à tese
da reeleição. Votarei contra a proposta. Mas entendo que o mlnimo que se pode fazer, até para corrigir
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a proposta vinda da Câmara, que causará distorções
absurdas no processo legislativo brasileiro, que já
foram levantadas por mim e pelo Senador Josaphat
Marinho, tanto na Comissão como no plenário, é exigir um tratamento igualitário para aqueles que querem ser candidatos, seja ao mesmo cargo que ocupam, seja a outros.
Como já tive oportunidade de dizer, a proposta,
como veio da Câmara, exige que qualquer Prefeito
ou Governador que queira ser candidato à Presidência da República se afaste dos seus respectivos cargos, mas não exige o afastamento para candidatos
ao mesmo cargo. A atual legislação exige que, por
exemplo, o Vice-Presidente, Marco Maciel, caso
queira ser candidate à Presidência da República,
tem que se afastar, mas não exige o mesmo em relação ao atual Presidente da República.
Então, entendemos que o mínimo que se exige
do Senado Federal é corrigir essa distorção absurda
que veio da Gamara e, por isso, apresentamos esta
emenda, exigindo a desincompatibilização para todos: Presidente, Governadores e Prefeitos, e pretendemos votar a favor dela, caso a emenda da reeleição seja aprovada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continua em discussão.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra ao nobre Senador lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (BiocofPT-DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, esta é a última oportunidade
que nos é dada para discutir um tema sobre o qual
não tenho o direito de silenciar. Portanto, quero colocar aqui algumas questões que devem prejudicar a
todos os espíritos que ainda pretendem, neste Pais,
expressar a esperança de que a nossa Constituição,
as nossas instituições,..o nosso processo politico não
venham a sofrer um golpe tão rude e retroagir no
tempo.
Não tenho dúvida alguma de que nos encontramos numa situação que já foi trilhada na Argentina,
no Equador, no Peru, no México, por esses governos neoliberais.
Fernando Henrique Cardoso confessou-se filho
do Real. Foi o Plano Real que retirou o Ministro Fernando Henrique Cardoso das Relações Exteriores e
o levou ao Ministério do Planejamento e Orçamento,
através do qual, como articulador do Plano Real,
chegou à Presidência da República. Pois bem, se o
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Plano Real o levou à Presidência, é óbvio que o fracasso desse poderá evitar a sua permanência lá.
Tudo o que sobe, um dia cai.
Por maiores que sejam as forças concentradas
no processo de perpetuação de alguém no poder,
não tenho dúvida alguma de que Fernando Henrique
Cardoso, o Professor, tem toda razão ao afirmar que
é preciso entendermos, para decifrarmos as nossas
relações politicas, a acumulação de capital. E não
foi novidade alguma o Professor Fernando Henrique
Cardoso ter feito essa ligação entre a economia e a
polftica, mostrando que é a economia que, lá de baixo, muitas vezes de uma forma difícil de ser decifrada, determina as nossas relações políticas.
Aliomar Baleeiro, num trabalho que escreveu
sobre Rui Barbosa Rui, o Estadista - , afirma que esse foi o primeiro politico brasileiro a citar Marx, a conhecer o
trabalho de Marx. Diz o ex-Ministro Aliomar Baleeiro
que Rui Barbosa sabia que era na infra-estrutura
econOmica que se situavam os grandes problemas
nacionais e que era essa infra-estrutura produtiva
que deveria ser alterada. Afirma ainda que ele teria,
no discurso do Liceu, reafirmado essa sua postura,
que é a mesma que, décadas depois, sustenta o exmarxista Fernando Henrique Cardoso.

Portanto, sabemos muito bem que essas condições económico-financeiras que caracterizaram o
Plano Real, essas inovações, permitiram que o foco
das atenções se voltasse para o candidato Fernando
Henrique Cardoso e que, através dos apoios recebidos, pudesse ele galgar à Presidência da República.
Mas até quando? Menem, depois de duas reeleições, conta apenas com 20% do apoio popular; no
Peru, o golpe solerte, desumano, desfechado pelo
Sr. Fujimori, que mandou fuzilar 14 membros do Tupac Amaru, determinou que os japoneses que ali se
encontravam não deveriam ser atingidos, mas se esqueceu de cuidar da sobrevida do Ministro da Suprema Corte, que votava sempre contra ele. Uma jovem
Tupac Amaru, de 16 anos, que pediu um terço à
Cruz Vermelha para rezar, se entregou e foi fuzilada
pelo comando, dirigido e orientado por Fujimori. Os
seus soldados foram treinados, criavam cães especiais. Eles se relacionavam com os cachorros, alimentavam-nos, acariciavam-nos e, depois, os matavam e
comiam os seus intestinos. Assim é o treinamento que
Fujimori dá às suas tropas especiais. E assim ele se
mantém por mais algum tempo, recuperando a popularidade perdida que estava apenas em 38%, antes de
sua vitória sobre os 14 Tupac Amaru.
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Costumo examinar todas as possibilidades.
Rebelde, do ponto de vista da disciplina partidária,
embora tenha votado desde 1982 apenas em candidatos do Partido, estive estudando a possibilidade
de votar em FHC, se houver reeleição. Sou radicalmente contrário à recondução de Sua Majestade o
Presidente do Brasil, por mais quatro anos, porque
considero imoral a mudança constitucional em causa
própria, pois rompe um ritual e um ritmo estabelecidos desde a Constituição de 1891. Poderia votar no
atual Presidente; estou disposto a fazê-lo desde que
ele consiga continuar equilibrando, como o chinês
do circo, os vários pratos que se desestabilizam na
ponta das varas da estabilização.
No ato inicial, o chinês impulsiona os pratos, tal
como o Governo no começo do Plano, mas, à medida em que perdem o embalo, os pratos governam o
chinês, que corre de um lado para outro agora governado por eles. O prato do equilíbrio orçamentário
nunca se equilibrou, ao contrário, está entrando em
compasso que atesta a ingovemabifidade das finanças públicas. Por mais que o governo desempregue
funcionários, negue o pagamento de reajuste de
vencimentos durante quase 30 meses de exercício
do mandato presidencial, tente o Supremo Tribunal
e ameace compensar as perdas decorrentes entre
civis e militares demitindo mais de 50 mil funcionários, imponha impostos e aumento de receita criando
a CPMF, aumentando em 5% o Imposto de Renda
sobre pessoas físicas, o déficit orçamentário se desequilibra mais a cada exercício.
Como o déficit do Governo Federal é coberto
por emissão de papel moeda, é absolutamente necessário que a dívida pública se eleve para que parte do dinheiro emitido, ao invés de ser gasto na compra de mercadorias e serviços, saia de circulação.
Os juros pagos pelo Governo, .para atrair parte do dinheiro por ele lançado, tem que se manter atrativamente elevado.
O serviço da divida pública se eleva. O pagamento de juros das dividas interna e externa poderão consumir, em 1997, R$25,2 bilhões, o que corresponde a 12,1% da receita de impostos federais;
soma superior aos gastos com saúde, 5,5%, e
educação, 8,7%. O prato da divida pública atingiu
uma velocidade espantosa, seu montante corresponde a cerca de 34% do PIB, ou seja, R$254 bilhões.
O Governo é obrigado a mentir, afirma que se retira voluntariamente da produção, que é feio ser proprietário de estatais, confessa que não é tão bom administrador quanto os capitalistas privados, que, con-
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fonne Delfim Netto, sempre mamaram nas tetas do
Governo e que passam da concordata para a falência.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Lauro Campos, o tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. LAURO CAMPOS -Pois bem, então as
mazelas vão aumentando, a dívida externa dispara,
a divida pública federal e dos Estados aumenta e o
Governo não consegue, obviamente, manter o tal da
estabilização e do equilíbrio, quando os diversos
pratos que ele deve administrar vão entrando em
áreas de atiitci, como-demonstraria se tivesse tempo
ao longo deste meu pronunciamento.
Nessa situação, é lamentável que Sua Excelência queira permanecer oito anos. Já ouvi dizer,
aqui neste plenário, que é uma recandidatura apenas, depois, daqui a seis anos, virá a reeleição; agora é recandidatura, depois é reeleição. Getúlio Vargas não tinha aprendido todas as manhas e artimanhas que poderia levar um Presidente a se manter e
se eternizar no poder. Teria muito a aprender com
os atuais politicólogos, com os aluais maquiavéis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
encerrar a discussão, concedo a palavra ao Relator,
o nobre Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, nesta sexta-feira, estamos concluindo o debate, em primeiro turno,
sobre a Emenda Constitucional que trata da reeleição para Presidente da República, Governadores de
Estados, do Distrito Federal e dos Prefeitos Municipais. Trata-se de uma iniciativa parlamentar; não se
trata, como a Casa sabe, Câmara e Senado, de projeto de emenda constitucional de iniciativa do Governo. Todo o debate que ocorreu na Câmara dos Deputados e agora no Senado da República desenvolve-se entre parlamentares no plano político sem interferência do Poder Executivo.
O Congresso Nacional está no pleno exercício
das suas funções e vem revelando, na vida democrática que ai está, uma grande capacidade de debater os problemas institucionais, económicos, sociais e polfticos dentro de uma visão abrangente,
buscando corrigir as desigualdades existentes no
plano económico entre as pessoas e as regiões, na
busca da construção de uma sociedade justa, mais
democrática e mais humana.
Esse é o desejo de 160 milhões de brasileiros
que passaram a viver uma nova fase, um novo tempo, na expectativa de chegarmos a uma nação que
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seja situada entre aquelas que compõem a vida politica mundial.
A emenda do Deputado Mendonça Filho e ou~n:-e 'P.xtos apresentados por parlamentares na Gamara dos Deputados foram debatidos num clima
apaixonante. Toda a Nação brasileira participou, por
um acompanhamento incessante, através da mídia,
da discussão que se desenvolveu nas duas Casas
do Congresso Nacional.
Aqui no Senado Federal, apresentamos o nosso parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde foram apresentadas exatamente oito
emendas. Examinei-as detidamente dentro de uma visão politica, buscando o entendimento que se ajustasse às próprias aspirações do Pais. Assim fiz de forma
independente, guardando, como sempre, a minha intimidade, a minha identidade, para poder merecer sempre; como mereci ao longo da minha vida pública, o
respeito e aconsideração, a estima e o apreço dos mineiros e dos brasileiros de todo o Pais.
Foram oito emendas que, de acordo com o
meu · parecer, foram rejeitadas pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que decidiu pela
admissibilidade, juridicidade e constitucionalidade do
projeto. O projeto é, portanto, constitucional. Não há
pena, no entendimento do relator e dos próprios
componentes da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que aprovaram o nosso parecer: Foram
exatamente 19 Srs. Senadores a favor e apenas três
contra a iniciativa do projeto.
No plenário acompanhei atentamente os debates. Ao primeiro, ocorrido no dia 25 de abril, sextafeira; ao segundo, no dia 28 de abril; ao terceiro, dia
29 de abril; ao quarto, no dia 30 de abril, estive presente, e hoje, dia 02 de maio, na conclusão de tramitação em primeiro turno, estamos aqui, não obstante
uma sexta-feira com poucos Senadores em plenário.
Estamos cumprindo, assim, o nosso dever parlamentar, em consideração à designação que recebi
para oferecer parecer ao texto da emenda aprovada
pela Câmara dos Deputados. Acabo de verificar, Sr.
Presidente, que foram apresentadas, no plenário do
Senado, exatamente quatro emendas. Conclui-se,
assim, o debate em tomo do projeto, uma vez que,
ainda hoje, com certeza, essas emendas serão encaminhadas à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, e depois virão às minhas mãos para lhes
oferecer parecer.
Portanto, ficarei aguardando a pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para oferecer o meu parecer a essas emendas. Desde logo,
quero salientar que não irei opinar sobre a e>: """"~
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do Senador Lucídio Portella e outros Senadores,
que trata de desincompatibilização de Governadores
e de Prefeitos. Não irei examinar a emenda do Senador José Eduardo Outra, que trata de desincompatibilização, alterando o §
da emenda aprovada
pela Câmara. A outra emenda, do Senador Pedro
Simon, é apenas a reedição da emenda que apresentou perante a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, à qual dei parecer contrário.
Quero dizer desde logo, porém, que opinarei
sobre a emenda do Senador Pedro Simon aqui no
plenário e o farei novamente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. S. Ex", considerando
que é essencial a consulta popular, deseja que a
emenda do referendo seja aprovada pela Comissão
e por este Plenário. É clara a evidência de uma consulta popular; ela é sempre importante e significativa. Mas ocorre que já optamos pela iniciativa parlamentar, por uma emenda constitucional, e o Congresso tem poderes para decidir como estamos fazendo no Senado.
O referendo deve ser autorizado pelo Congresso Nacional. Diz o art49, YN:
Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
·

e•

YN - autorizar referendo e convocar
plebiscito;
O referendo deve ser precedido de lei.
Diz o art 14, 11:
Art 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nos temios da lei, mediante:
• 11 -referendo;
Sr. Presidente, essa emenda, se aprovada pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
pelo Plenário, estará autorizando, por via de conseqüência, a elaboração de uma lei para disciplinar. o
referendo.
Quero, desde logo, acrescentar que não há
tempo hábil para que esse instituto, o referendo,
possa vigorar nas próximas eleições. Primeiro, porque, se for aprovada a proposta de se fazer o referendo, o projeto de emenda constitucional estará
sendo alterado substancialmente e, conseqüentemente, voltará à discussão e à deliberação da -Gamara dos Deputados. E ainda que isso não fosse impositivo -e o é -, teriamos, se a emenda fosse aprovada conclusivamente no Senado e .o projeto não
voltasse à Câmara, apenas três meses, julho, ages-
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to e setembro, para discutir, para votar, para decidir
conclusivamente sobre a lei disciplinadora do referendo.
Como, porém, o projeto voltará à Câmara se
aprovado o referendo ou outro texto, naturalmente
não haverá tempo para a sua aplicação, devido ao
que diz o art. 16 da Constituição:
Art' "1"6. A lei que alterar o processo
eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até um ano da data de sua vigência.
Como as eleições gerais - quero deixar claro deverão ser realizadas no dia 3 de outubro de 1998,
a lei que autorizar a realização do referendo terá que
entrar em vigor até~ de-outubro do. corrente ano.
Portanto, Sr. Presidente, adianto desde logo a
minha posição contrária, como fiz na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, à
emenda que trata do referendo.
·
·
Como disSe, não analisarei aqui a emenda do
Senador Lucldio Portella, assinada, nos termos
constitucionais, por mais· de 27 Senadores.. Adianto
apenas que, no inicio da justificativél da emenda;
está dito o seguinte:
"Entendemos que o instituto da reeleição é, em tese, motivador de bons governos."
Assinam Lucfdio Portella, Júlio Campos, Jonas
Pinheiro, José Bianco, Antonio Carlos Valadares,
Romeu Tuma, Marluce Pinto, Roberto Requião, Emília Fernandes; José Fogaça, Carlos Bezerra, José
Alves, Jefferson Péres, Levy· Dias, Emandes Amorim, Epitacio Cafeteira, José Agripino, Sebastião Rocha, Ademir Andrade, Jader Barbalho, Lauro Campos, Nabor Junior, Eduardo Suplicy, Benedita da Silva, Gilvam Borges, José Eduardo Outra e Abdias
Nascimento.
Quero, portanto, deixar bem claro que os subscritores dessa. emenda entendem que o instituto da
reeleição é, em tese, motivador de bons governos,
mas vou deixar a sua apreciação para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, no dia que for
designado pelo Presidente Bernardo CabraL
O Sr. José Eduardo Outra -V. Ex" me concede um aparte, Senador Francelina Pereira?
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Com muito
prazer.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador Francelina Pereira, V. Ex" tem sempre argumentado contra
a emenda que propõe a realização do referendo
com a justificativa da falta de tempo. Eu queria fazer
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um exercfcio de imaginaçã.Q, no campo da tragédia,
apenas para demonstrar que o argumento da faita
de tempo não se sustenta. Se, por acaso, algum Senador -vou citar a mim como exemplo, para não parecer que estou colocando mau agouro em nenhum
dos Srs. Senadores -, se, por acaso, eu e os meus
dois suplentes viéssemos a falecer, teria que haver
uma eleição extraordinária para senador em Sergipe, em tempo hábiL Ninguém usaria o argumento de
que, por falta de tempo, o Estado de Sergipe deveria
ficar com dois senadores e de que apenas em 3 de
outubro de 1998 iria haver eleição para preencher-as
vagas. Far-se-ia isso imediatamente. Então, respeito
a opinião de V. Ex" quando diz que o Congresso teria legitimidade e autoridade para, se fosse o caso,.
modificar a Constituição -embora eu não concorde , mas o argumento, nobre Relator, com todo o.resp~ito, penso que não se sustenta, porque, se houvesse vontade politica para fazer o referendo em um
mês, isso seria feito. sem qualquer p~l;llema. Muito
obrigado.
. O SR. FRANCELINO pEREIRA - Agradeço,
discordando, o aparte, a contribuição de V. Ex" ao
meu
· .
- pronunciameflto.
· - .-$r. Presidente, a outra emenda, apresentada
pelo Senador Carlos Patrocínio, diz .respeito à data
de posse de governadores e prefeitos.~ do Presidente da República. Darei parecer sobre essa emenda perante a Comissão de Constituição, ·Justiça e
Cidadania.
A emenda final, já que são quatro, é do Senador José Eduardo Outra e modifica o § 6° do art. 14.
Trata-se, conseqüentemente, de \)ma. alteração·
substancial e sobre esta.proposta proferirei parecer
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sr. Presidente, quero apenas esclarecer, para
lembrar sempre à sociedade brasileira, que estamos
votando uma emenda de reeleição para apenas um
periodo e que se trata de proposta de um Parlamentar,
de um deputado federal, que a apresentou na Câmara
dos Deputados e que estamos aqui discutindo.
Quero deixar claro, Sr. Presidente, que estamos
empenhados, em votar, além de duas propostas já em
tramitação nesta Casa e na Câmara, também uma lei
complementar para regular e disciplinar, de forma clara
e vigorosa, o uso do poder econOmico, a corrupção, a
utilização da máquina administrativa. que sempre ocorreu nos pleitos realizados no BrasiL
É evidente que os controles jurisdicionais, que
estão em plena vigência, ao lado dos controles sociais, traduzidos pela ação da mfdia, da imprensa, já
;-)er:nitem que a sociedade brasileira esteja atenta a
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qualquer desvio do exercício da vida pública e da
utilização de instrumentos do governo para fins eleitorais.
Mas é claro que, por mais que se aperfeiçoe a
legislação, desejamos efetivamente elaborar lei
complementar mediante a qual, tanto quanto possivel, se possa repudiar a utilização da máquina administrativa por qualquer candidato, seja qual for o
posto que ocupe, nas eleições. Vamos elaborar uma
lei definitiva, partindo do pressuposto de que o exercício do Governo é sempre uma oportunidade para a
utilização da máquina administrativa.
· ·· Como hoje os metes de comunicação atingem
todos os lares em todos os municipios brasileiros, já
·se presume que os candidatos que não tenham uma
conduta exemplar, que não sejam honrados serão
repudiados pelo eleitorado. Mas, de qualquer- forma,
vamos ~~laborar essa lei logo mais e com urgência,
já-que -deve ser votada conclusivamente pelo Gon~
gresso um ano antes das eleições.
Sr. Presidente, roncluo a minha explaliàção,
·pedindo, portanto, a compreensão dos meus Golé~
gás rio sentido de que possamos debater as emendas apresentadas aqui no plenário perante à Comis"
são de Constituição, Justiça e Cidadania, no pressu~
p0sto, já tranqOilamente consagrado, de que- o projeto não fere a Constituição ·e, conseqüentemente,
deve· merecer o respeito e a aprovação do Congresso Nacional.··
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -Não havendo mais oradores que queiram discutir a matéria,
declaro encerrada a discussão da proposta, em primeiro' ti.Jmo, e das emendas a ela pferecidas. ' . ' · .
. . . .A. proposta retoma à Comissão de Cónstituição, Justiça e Cidadania, para exame das emendas.
· Passa-se à. lista de oradores.
~ ..
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje eu falaria sobre o Dia 1° de Maio, sobre as comemorações no
Brasil e até em outros paises. No entanto, nos termos· regimentais, peço que o discurso seja dado
como lido, porque desejo fazer algumas apreciações
sobre as eleições de ontem na Inglaterra.
Guardadas as proporções, esperei tanto para
falar neste plenário quanto os trabalhistas para ganhar o Governo na Inglaterra depois de 18 anos. Isso
significa que o Senado da República está ativo, mesmo numa sexta-feira, com muitos temas interessantes
e vários oradores sobre eles se pronunciando.
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Depois de 18 anos de governo conservador na
Inglaterra, com a prática de todas as teses defendidas pelo Partido Conservador e, de maneira especial, pela ex-Primeira Ministra, a baronesa Margareth
Thatcher, os trabalhistas voltam ao poder com uma
vitória avassaladora, a maior dos últimos 180 anos
da história politica da Inglaterra.
É neceSSário que se reflita um pouco sobre o
resultado eleitoral na Inglaterra, na medida em que
esse pais, ao longo de sua história; tem-se caracterizado por ser palco de grandes fatos de enorme relevancia para História da Humanidade; no plano das
instituições politicas e no plano econõmico e social.
No plànó politico, todos sabemos que o pariamente moderno nasceu na Inglaterra,' lia chamada Revolução Gloriosa, para deter ó pOder absoluto do rei.
· · · A Révólui;:ão Industrial surgiu na Inglaterra A
máquina 'a vapor, "os caminhos de fe'rro", as indústrias, as fábricas ·organizadas como tal, enfim, a Revolução Industrial teve o seu berço na·lnglaterra.
·
O 'ti'ábalhismo moderno tambénrsurgiu naquele pais, principalmente após Segunda Guerra Mundial, ·quando ascendeu ao poder o Primeiro-Ministro
Clement Attlee. Vejam que Churchill ganhou a guerrà ·e perdeu a eleição, o que mostra· cómo os eleitores ingleses são ciosos do seu direito de escolher,
dO seu direito de votar em busca daquilo que lhe parece ser, num determinado momento, o melhor governo, a melhor solução. Da mesma forma, todq
esse processo de reforma da economia, de privatização, de diminuição do tamanho do Estado, de redução do papel· do Estado, de revisão. da forma de
agir e atuar do Estado .nasceu na Inglaterra Trata-se
daquilo que muitos chamam hoje de neoliberalismo.
O ·berço ·dessa mudança é a Inglaterra, e esse
processo ideológico foi colocado em prática pela Primeira-Ministra Margareth Thatcher e, depois, seqoenciado pelo Primeiro-Ministro John Major. Agora,
os 44 milhões de eleitores ingleses dão a· grande vitória ao trabalhismo.
Alguém poderá dizer aqui, baseado nas noticias, nas informações e nas leituras;. que não há
muita diferença entre. o.Novo Trabalhismo, New Labor, ·de Tony Blair, e a plataforma do Partido Conservador. Há muitos pontos em comum,. muitos pontos
de aproximação, de tal maneira que a vitória dos trabalhistas não significaria uma mudança. de rumos na
condução politica da Inglaterra.
No entanto, se isso é verdade, ou seja, se não
existem muitas diferenças entre as plataformas dos
dois polfticos, dos dois Uderes que disputaram a eleição, não haveria por que destituir do-poder os con-
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servadores. Por aue se colocaria no poder alguém
que, na prática, apenas dará prosseguimento ás políticas implementadas-pelo Partido Conservador? Alguns, ironicamente, chamam o trabalhista Tony Blair
de ''Tory" Blair, como se ele fosse apenas um clone
no Partido Trabalhista d~ssas idéias e propostas do
Partido Conservador.
Na verdade,. por menores que sejam essas mudanças, por mais. sutis . e superficiais que possam
ser, a ascensão dos trabalhistas significa, por parte
dos eleitores ingleses, o desejo de mudar, o desejo
de oferecer uma. face mais humana, um conteúdo
mais social á direção .do Estado inglês. É certo que
não se trata de rest~urar - e o próprio Tony Blair
tem dito- os.mesmos propósitos que inspiraram o
governo trabalhista de .Ciement Attlee, logo depois
da Segunda Gue~ Mundial, e out(os que se seguiram em determinados períodos na vida institucional
da Inglaterra. :r.ony Blair tem declarado que não irá
rever o processo de privatização, mas que exercerá
maior controle :oocial. sobre essas empresas privatizadas que exp!oram serviços públicos, bem como
emprestará maior importância às qu~tões sociais ügadas à saúde e. à edueação.
·
Isso é muito importante, porque, afinal de contas, o que se-~ dito é C1Ue.o Estado deve desobrigar-se dessas responsabilidades, que não são, ou.não
deveriam ser, suas: controlar empresas; ~lorar ecoe
nomicamente-certas atividades, para que possa ter recursos que lhe permitam cumprir com obrigações sociais, tais como educação, segurança pública, saúde
e justiça, funções clássicas çlo Estado..
Todavia,· muitos apontam que .na Inglaterra,
apesar de todo esse processo de revisão do Estado,
de privatização e de venda de empresas, houve o
aumento da -distância entre. os· mais ricos e os .mais
pobres, houve uma concentração de renda e o número de pobres - evidentemente para os padrões
ingleses - aumentou e não diminuiu com esse processo desencadeado a partir do primeiro período de
governo de Margareth Thatcher.
Além desses elementos, também é importante
lembrar que essa ascensão· dos trabalhistas pode ser
um sinal, para·nós, de que não há realmente uma hegemonia, nem uma implantação definitiva dessas
idéias que orientam a revisão da economia mundial e
do papel do Estado, porque a sociedade é dialética e
não pode aceitar definitiva e permanentemente um determinado tipo de enfoque sobre as ações do Estado.
E é bom que seja assim, porque essa revisão pode
contribuir para que se melhore o desempenho do
Estado e sua atenção sobre a sociedade.

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

~~~~

27

Há um outro ponto importante em relação à
plataforma dos trabalhistas, que é a questão da
União Européia. Aparentemente, o Partido Trabalhista é muito mais europeísta que os conservadores,
quer dizer, aceita melhor uma inserçãc dentro da
União Européia, inclusive discutindo a idéia de moeda
única, do que propriamente os conservadores.
Além disso, o líder - e logo, hoje ou amanhã,
Primeiro-Ministro da Inglaterra - Tony Blair tem dito
que·pretende fazer algumas reformas nas instituições politicas da Inglaterra, algumas seculares. Afirma
até que se deveria escrever uma constituição inglesa - todos sabemos que, a rigor, não existe uma
constituição escrita na Inglaterra, mas· ele admite
sua elabOração ..:.-e deiéncfe-malor autonomia para a
Escócia e para o Pais de Gales. Pretende propor
uma revisão do papel da Câmara dos Lerdes, diminuindo as suas atribui_ções ~ porque, como sabemos, seus integrantes votam sem ter.votos, ou seja,
votam em muitas matérias mas são nomeados pela
rainha -, e até transformando-a. em algo parecido
coin o Senado americano, ao mesmo tempo que
pretende - prestem atenção; pÍ>is se diseute muito,
no Brasil, o voto distrital -·rever o sistema eleitoral
nà Inglaterra, ado_tando o voto, proporcional.
Vamos verificar, quan(!o os dados finais. da
eleição forem apresentados, que partidos como o
Partido Liberal Democrata, que pode chegar a 14%
de votos do eleitorado, vão ter um número mlnimo
de representantes na Câmara dos Comuns, porque
o sistema distrital adotado na Inglaterra é majoritário
e, conseqüentemente, exclui, em cada distrito, aqueles que, embora tendo obtido um percentual razoável de votos, são minoritários. . .
.
Há, portanto, tamb(!m embutido na plataforma
do Partido Trabalhista inglês, o propósito de se fazer
uma reforma politica num sistema eleitoral antigo,
histórico e tradicional na Inglaterra, e no próprio sisiema de funcionamento do Parlamento, alterando o
papel da Câmara dos Lerdes, bem como a sua influência na votação de leis e na tomada de decisões.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já encerrando meu pronunciamento, assinalo que a vitória do Partido Trabalhista na Inglaterra pode nos servir como referência que nos leve a dar uma importância relativa a todos esses acontecimentos que estão ocorrendo em diferentes países, e com grande
intensidade na América do Sul e no Brasil, de reforma do Estado, de mudança no enfoque do Estado
sobre a economia, desacreditando de vez essas teorias muito disseminadas e difundidas do fim da história, como se não houvesse um caminho novo a ser
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examinado em função da realidade dos povos e dos
países, para adotarmos sistemas políticos e uma ordem económica que, sem perder de vista a idéia de
eficiência e eficácia das ações do Estado, não despreze e chegue mesmo, em certos casos, a ignorar
absolutamente as necessidades sociais desses cidadãos.
Nesse sentido, nesta manhã de sexta-feira,
quero trazer esta contribuição ao Senado para tomarmos essa eleição inglesa como uma referência
que nos sirva de reflexão para as ações politicas e
administrativas que se processam em todo o mundo
e, de modo particular, aqui no Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidencia, que é ocupada pelo Sr. José Agripino.

A SP..A. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. ?RESIDENTE (José Agripino)- Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, para uma
breve comunicação, por cinco minutos.
A SRA. f.!IARINA SILVA (Bioco/PT - AC. Para
uma comunicação. Sem revisão da oradora.) -Sr.
Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, também quero
fazer r.1!:1has as palavras dos Senadores que home:-:agçamm o educador Paulo Freire, que não foi apenas uma ~aferência pedagógica no meu curso de
Hist6ri2. :Tias que orientou, através de sua obra,
uma séria c!e trabalhos que ainda vêm seod_o re.alizados no interior da Amazónia.
Cito, como exemplo, uma experiência que é levaoa a caco pelo CTA, em que mais de 40 escolas,
espalhadas por todos os seringais, nos mais longínquos rios, trabalham com a visão transmitida pelo
_,nsinamento do ilustre educador Paulo Freire.
Gostaria também, Sr. Presidente, de comentar a
visita do Presidente da·Pire!li do Brasil a_o_Esta~o- d_o
Acre, com a finalidade de conhecer a realidade dos seringueiros da Amazônia que vivem naquele Estado.
Em maio do ano passado, estive na Itália e
reuni-me com os dirigentes da Pirelli. Na ocasião,
coloau;si-ihes que o Primeiro Mundo cobra do Brasil,
com reiaç3o à preservação do meio ambiente, princi::>aimente r.o que se refere à floresta Amazónica, uma
deteiTilinada posição, muitas vezes sem nos dar condicóes de levá-la a cabo. Citei o exemplo de que já fomos o maior produtor de borracha, produto que cheqou a r:=presentar 40% de nossas exportações, e, no
entanto, hoje estamos numa condição muito precária
no que se refere ao fornecimento de borracha natu-
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ral para as indústrias de pneumáticos, quase sem
condições de competirmos com a Malásia.
Fiz a sugestão de que as empresas transnacionais, que têm uma responsabilidade pública e que
devem incorporar a questão da variável ambiental,
deveriam nos dar algum tipo de apoio, principalmen-tln:ompranâo a borracha da Amazôníá
Quando cheguei ao Pais, tive uma reunião com
o presidente da Pirefli do Brasil, o Sr. Giorgio Della
Seta, que, em seguida veio a Brasília. Fiz-lhe, então,
um convite para conhecer a realidade dos seringais
da Amazónia, o qual foi aceito. Propusemos à Pirelli
que nos ajudasse na compra da borracha, mas que
também rios ajudas5e na mefhoiia- da qualidade da
borracha que é produzida na Amazônia.
Nesse encontro foi assinado um acordo de
cooperação técnica. Serão disponibilizados alguns
dos melhores técnicos da área, que trabalham no laboratório de tecnologia química da Pirelli, na área de
qualidade de borracha, para treinarem os nossos seringueiros, fazendo com que eles sejam formadores
-já que a população encontra-se dispensa na floresta e não teria como ser alcançada. O que queremos
é que essas pessoas sejam treinadas a fim de repassarem esses conhecimentos.
Além desse compromisso de cooperação técnica, foi assinado também um acordo onde a Pirelli do
Brasil compraria os três primeiros meses de produção das usinas de beneficiamento de borracha - .xapuri e Sena Madureira -, como uma forma de ajuda
no sentido de que se inicie uma atuação no mercado
da venda da borracha. E, a partir desses fi"ês meses,
eles estariam condicionando a compra da borracha
à melhoria de sua qualidade.
No que se refere à melhoria da qualidade da
borracha, com a ajuda que a Pirelli e a Universidade
de Brasllia estão nos oferecendo, através do seu laboratório de tecnologia química, não tenho dúvida
de que iremos melhorar sobremaneira a qualidade
da nossa borracha r:ara o fornecimento ao mercado
nacional.
Quero aqui registrar que o convite feito à Pirelli
também é extensivo às demais indústrias de pneu_má!íc;os, no_ sentidg de que venham a adotar regiões
diferentes da Amazónia - Rondônia, Amapá -. a fim
de que as empresas possam dar sua parcela de colaboração na questão da preservação da floresta
Amazónica, oferecendo meios de sobrevivência adequados e com justiça social para as pessoas que ali
habitam, que são seus melhores defensores. Se não
tivermos uma alternativa de sobrevivência para
aquelas pessoas, a curto prazo, com certeza elas
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poderão se transformar em inimigas da floresta.· Estamos buscando esse apoio inclusive no setor privado.
Estamos em processo de negociação com a
casa Civil, que o está coordenando, a fim de que o
Governo envie ao Congresso Nacional uma proposta que irá bancar os custos de produção da borracha
da Amazônia.
Espero que a equipe económica do Governo
tenha a sensibilidade de dar uma resposta adequada, e que tire milhares de famílias que ainda vivem
dessa atividade económica, no sentido de fazer com
que possamos parar o processo de crescimento desenfreado das cidades, que têm gerado tantas chagas sociais para os diversos Estados da Amazônia.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Continua a lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Outra.
V. Ex" dispõe de cinqüenta minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTSE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
nós, do Congresso Nacional, estamos acompanhando, quase que como avestruzes, a batalha judicial
que está sendo travada em tomo da privatização da
Companhia Vale do Rio Doce.
O Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros disse
que as ações impetradas contra a privatização da
Vale, propondo a suspensão do leilão, são ilegítimas.
O Governo, coerente com a sua postura autoritária, já fala agora em editar uma medida provisória
modificando a legislação para impedir que ações
dessa natureza continuem a ser ímpetradas. É estranho que o Sr. Mendonça de Barros venha a classificar como ilegítimo um processo absolutamente normal em pleno Estado de Direito. Talvez ele prefira
que se volte aos tempos em que nenhum cidadão
podia reclamar, na Justiça, os seus direitos. Talvez
ele prefira que se volte aos tempos da censura à imprensa, ao Congresso amordaçado, à cassação de
mandatos, à tortura, à perseguição. Se há alguma
coisa ilegítima nesse processo todo é exatamente a
Lei n° 8.031, que criou o Programa Nacional de Desestatização, e que deu poderes ao Executivo para
dizer como, quando e quais empresas estatais seriam privatizadas. Essa Lei teve origem em uma me-
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dida provisória apresentada em março de 1990 pelo
então Presidente da República, Sr. Fernando Collor
deMello.
Hoje, todo mundo diz que o confisco da poupança foi um absurdo, foi obra de um Presidente autoritário, mas se esquecem de dizer que o confisco
da poupança, classificado COrJ10 absurdo, ilegftimo e
ilegal, na ocasião, to( aprovado pelo Congresso Nacional, na mesma época, no mesmo dia praticamente em que foi aprovada a medida provisória que deu
origem à Lei n° 8.031, que criou o Programa Nacional de Desestatização, aprovada por um Congresso
em final de mandato, acuado, acovardado, com
medo do Presidente da_República,re<*~leito, que
dizia ter tido 35 milhões de votos e que, caso o Congresso Nacional não aprovasse tudo o que ele queria, passaria por cima do Congresso e iria direto às
massas.
Então, se há algo de ilegltimo nesse processo
é a Lei n° 8.031. O Congresso Nacional, dois anos
depois, se redimiu afastando o Presidente da República. Mas não se dispôs a se redimir modificando
essa lei. Se há também algo de ilegítimo nesse processo foi o decreto que incluiu a Vale do Rio Doce
no rol das empresas a serem privatizadas.
O Presidente da República diz que tem autoridade para privatizar a Vale porque foi eleito para
isso. AI perguntamos: quando foi que o Presidente
da República disse, na sua campanha eleitoral, que
iria privatizar a Companhia Vale do Rio Doce?
Tenho em mãos a proposta de Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso "Mãos à obra".
Não sei se essa obra está incluída entre aquelas
que devam ser esquecidas. Mas, ao longo de todas
as trezentas páginas desse programa de governo,
em nenhum lugar existe qualquer referência à privatização da Companhia Vale do Rio DOc:e. Muito pelo
contrário. É verdade, sim·. que o programa tem um
capítulo sobre privatização; é verdade, sim, que Sua
Excelência dizia que deveria agilizar privatizações.
Mas é verdade também, e aqui diz, que:
"O papel do Estado, como produtor de
bens e serviços, será mantido nas áreas estratégicas, onde deverá ter a capacidade de
produzir com eficiência, qualidade e preços
competitivos."
Ou seja, a Vale do Rio Doce é um exemplo em
que o Estado se mantém como produtor de bens e
serviços em área estratégica, com eficiência, qualidade e preços competitivos. E mais adiante, no capitulo sobre privatização, diz:
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Continuarão sendo tomadas medidas
necessárias para evitar e coibir a concentração excessiva do capital e a formação de
monopólios privados.
Ora, é o próprio CADE, órgão do Executivo,
que, em um trabalho preliminar, demonstra que,
caso o Consórcio Valecom, o favorito, venha a comprar a Companhia Vale do Rio Doce, estará se estabelecendo uma concentração, uma monopolização,
particularmente no setor de alumlnio e celulose.
Isso estava escrito no programa de Governo.
Então, é falso o Presidente da República dizer que
tem autoridade para priivatizar a Companhia Vale do
Rio Doce porque foi eleito. Quando Sua Excelência
foi eleito não recebeu um cheque em branco. Sua
Excelência foi eleito com base em um programa - é
ele quem diz isso. E esse programa não diz que o
Governo iria priivatizar a Companhia Vale do Rio
Doce.
Portanto, se hã algo de ilegitimidade nesse
processo é também o decreto que incluiu a Vale na
priivatização.
Lamento profundamente que o Congresso Nacional continue adotando a "politica do avestruz",
vendo essa disputa judicial, quando esse debate deveria estar acontecendo nesta Casa. O Congresso
Nacional poderia ter retomado a discussão, uma
prerrogativa que ele entregou de mão beijada ao
Executivo, à época do Sr. Fernando Collor de Mello.
Ainda hã tempo para trazer para dentro desta Casa
essa discussão. O simples fato de termos dezenas
de liminares, que suspendem o leilão, com base em
argumentos daqueles que as impetraram, de um
processo um pouco nebuloso nessa avaliação da
Companhia Vale do Rio Doce, elementos ·como o
fato de a Merrill Lynch, que foi a empresa encarregada da modelagem e da definição do preço, ter ligações com uma corretora, que é conhecida na África
do Sul, como a corretora da Anglo American Corporation, jã seria suficiente para que o Congresso Nacional se dispusesse a investigar esse processo.
O Dr. Mendonça de Barros, ao responder a essas afirmações, disse: "Não, a Merrill Lynch negou;
a Merrill Lynch explicou". Como se a Merrill Lynch
fosse dizer: "Não, é verdade, nós Unhamos ligações
com a corretora".
O BNDES aceitou as explicações da Merrill
Lynch sem qualquer investigação mais aprofundada.
E o Congresso Nacional também está aceitando, na
medida em que não se dispõe a instalar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito para investigar todo
esse processo.

Mas não é só isso. O Sr. Pio Borges - agora
descobre-se também -, Vice-Presidente do BNDES,
responsável pela priivatização da Companhia Vale
do Rio Doce, foi indicado, no mês de novembro do
ano passado - o mesmo mês que, coincidentemente, foi aberta a data-ram com todas as informações
da Vale do Rio Doce -, membro do Conselho de Administração da Aracruz Celulose, que é uma empresa controlada pela Anglo American também.
O que se demonstra é que o Governo só tem
razão em um aspecto: quando diz que o processo é
transparente. Realmente, ele é transparente; de
qualquer ângulo que se olha, vê-se a Anglo American por trás desse processo. Então, realmente é um
processo muito transparente.
Mas esses fatos não têm sido suficientes para
que o Congresso Nacional disponha-se a retomar
essa prerrogativa. Aqui estão os representantes do
povo, aqui estão os representantes dos Estados, e é
inadmissivel que o Congresso continue encarando
como verdade absoluta aquelas proferidas pela tecnocracia do BNDES.
É possível ainda instalar essa CPI, pois jã existem as assinaturas necessárias na Câmara dos Deputados e, aqui no Senado Federal, faltam apenas
duas. É possível, sim, retirar essa discussão do
campo dos tribunais. É passivei, sim, acabar com
essa batalha judicial, se o Congresso Nacional se
dispuser a fazê-lo.
O Presidente da República diz que as manifestações contrárias à priivatização da Vale do Rio Doce
são histeria, esquecendo-se de que as manifestações
contrárias não são exclusividade da Oposição. Aqui
mesmo nesta Casa, vários Parlamentares do PTB,
do PFL, do PMDB e do PSDB jã se manifestaram
contra a privatização da Vale do Rio Doce. Será que
há afinidade ideológica entre Lula e César Maia?
Será que hã afinidade ideológica entre Edison Lobão
e João Amazonas? Será que há afinidade ideológica
entre Aureliano Chaves e Leonel Brizola? Por que
será que todos esses têm se manifestado contra á
priivatização da Vale do Rio Doce? É apenas por posição ideológica atrasada? É apenas por posição
ideológica dinossáurica? Ou será que somente o
Presidente da República está com a razão?
Se Sua Excelência tem tanta segurança de que
o povo quer a privatização, ao contrário do que dizem pesquisas feitas nas cidades de São Paulo e
Belo Horizonte, por que não se dispõe a convocar
um plebiscito para que a população diga se quer ou
não priivatizar a Companhia Vale do Rio Doce? Por
que não aceita estabelecer um processo de discus-
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são, em rede nacional de televisão, em que as posições a favor e contra sejam expostas? Por que se
propõe a gastar apenas R$7 milhões para colocar o
Sr. Raul Cortez - que como politico se revelou um
grande ator, como realmente é -, para defender a privatização da Vale do Rio Doce, utilizando-se de argumentos que não se sustentam? Vou, inclusive, contestar apenas um deles, que é sempre apresentado
como o grande exemplo de que a Oposição eslá errada É o exemplo de que o subsolo é do Brasil.
O art. 176 da Constituição Federal garante que
a propriedade do subsolo é da União. É verdade!
Mas Sua Excelência se esquece de dizer que a propriedade do subsolo é da União simplesmente até o
momento em que é descoberta qualquer riqueza mineral. A partir daí, na prática, a propriedade passa a
ser da concessionária, porque a concessão de bens
minerais no Brasil, como os diamantes, é eterna.
Gosto de citar um exemplo capitaneado pela
própria Anglo American,. que é uma das possíveis
compradoras da Vale. A Anglo American é detentora
da concessão para explorar ouro na Mina de Morro
Velho, em Minas Gerais. Há dois anos, ela resolveu
fechar umas das minas, alegando que não era mais
economicamente viável. Então, fechou a mina, demitiu 500 trabalhadores, provocou quase que um caos
social na cidade de Nova Lima, perto de Belo Horizonte. Mas se a propriedade. do subsolo fosse da
União - como diz o Sr. Raul Cortez, como diz o Sr.
Mendonça de Barros, como diz o Sr. Fernando Henrique Cardoso, seria lógico que essa concessão voltasse para a União. Mas não voltou, porque a Anglo
American tem a concessão, .por tempo indeterminado. Se daqui a 5, 1O ou 15 anos, a depender dos interesses estratégicos da multinacional Anglo American, a depender da modificação. do peso do ouro no
mercado internacional, a depender da evolução das
tecnologias, a Anglo American quiser voltar a explorar aquela mina, voltará.
.
E isso aconteceu em um local muito particular,
numa mina só. O que diria de toda a Província de
Carajás, que é a maior província mineral do mundo
e que estará sob. o controle da multinacional Companhia Vale do Rio Doce, ai privatizada, que não estabelecerá a sua estratégia de exploração de acordo
com os interesses do Brasil, mas de acordo com os
interesses da Anglo American?
É bom lembrar que a Anglo American foi um
dos sustenláculos, durante muito tempo, daquele regime odioso do apartheid, na África do Sul, e que
agora, a partir das mudanças politicas naquele pais,
começa a sentir dificuldades de continuar com a sua
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política lá, e, por isso, tenta expandir suas ações
para outros países. E, dentro dessa estratégica internacional, está inserida sua disputa para comprar
a Companhia Vale do Rio Doce.
São essas as discussões, que não têm natureza ideológica, que não têm natureza politica, mas
têm natureza de uma estratégia de um pais que
quer se inserir efetivamente na globalização como
um pais parceiro, soberano e não apenas como um
pais subalterno, como tem acontecido com diversos
outros países do mundo.
A Sr" Marina Silva - V. Ex" me permite um
aparte? ··· ··
·· - · ·
-~-

~

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Com muito
prazer, Senadora Marina Silva.
A Sr" Marina Silva - Nobre Senador, parabenizo V. Ex" porque tenho acompanhado o seu empenho nesta Casa, no que se refere a evitar que o Governo privatize a Vale do Rio Doce. O projeto que
dava ao Congresso Nacional a prerrogativa de tomar
essa decisão era de autoria de V. Ex". E foi uma verdadeira batalha, aqui no plenário do Senado, para
que o mesmo fosse aprovado. Então, quando V. Ex"
fala, não se trata apenas discurso ou de palavras; é
a tradução daquilo que foi feito na prática, de concreto. Quando se trata de falar em privatização da
Vale -"o que vale e o que não· vale", como é dito na
propaganda -. há alguns aspectos que, ·muitas vezes, a sociedade não acompànha, como o fato de,
além de estarmos privatizando uma empresa estrategicamente importante para o Pais e não-deficilárta,
estamos, também, privatizando e entregando todo· o
know-how, todo o conhecimento produzido, em ter. mos de mineração, neste Pais. Na verdade, o Brasil,
durante todos esses anos, investiu em pe5quisa, investiu .em tecnologia, e isso também é um patrimõnio da sociedade brasileira, que> será repassado com
a privatização da· Vale do Rio Doce. Lamentavelmente, o pouco que este Pais tem conseguido produzir, em termos de avanço tecnológico, em termos
de pesquisa e de conhecimento,. para que possamos
ter uma ação eficaz em alguns· setores ·.dà nossa
economia e em termos de recursos naturais - os
nossos r~ursos minerais são fundamentais ·assOciados a esse conhecimento produzido pela Vale do
Rio Doce -também está sendo prejudicado. Um outro aspecto, que é de fundo mais estrutural, é que
não adianta o Governo colocar .para a Oposição,
como também para aqueles que, mesmo sendo da
base de sustentação do Governo, como muito bem
colocou V. Ex", são contrários à privatização da
Vale, e sinalizar para os países desenvolvidos e
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para o mercado internacional que temos uma economia aberta e que o Estado está se ausentando do
controle da economia através da privatização da
Vale. Para mim, isso é uma sinalização para inglês
ver. Ouvi nos noticiários, ontem à noite, a manifestação do Ministro do Planejamento, no sentido de que
toda essa confusão que se está criando em tomo do
leilão e da privatização da Vale fere a imagem do
Brasil lá fora, porque o processo de abertura do mercado pode ficar comprometido, em termos da sua
imagem; pelo menos, foi o que traduzi do que foi dito
nos jornais. Mais uma vez, fico com a certeza de
que o Governo está utilizando a privatização da Vale
apenas como um cartão de visita, para dizer que
realmente o Brasil "está se modernizando". No meu
ponto de vista, modernizar-se significa democratizar
a terra, acabar com os quase 90% de analfabetos
que ainda existem em várias regiões da Amazônia,
como é o caso do Município de Tarauacá no seu interior e vários outros do. meu Estado. Então, o Governo está sinalizando de forma errada, porque se
ele quer realmente fazer as mudanças que acredita
serem estratégicas, estruturais para a abertura da
economia - não estou dizendo aqui que concordo
com elas -, deve fazer as questões fundamentais.
Por que não se trabalha em outros setores? O Governo tem uma bancada de sustentação, por que,
então, não dá cabo às mudanças que quer fazer em
termos estruturais? Por que fica sempre creditando
à Oposição o fracasso, muitas vezes, de urna potrtica atrasada e fisiologista que predomina no Congresso Nacional? Então, a Vale está sendo utilizada
apenas como sinalização, e uma sinalização errónea, porque, se o Governo quer fazer realmente as
mudanças, não é privatizando uma empresa que vai
mostrar que a economia brasileira está nos moldes
do processo atual de globalização. No mais, conoordo inteiramente com V. Ex". O Brasil pode participar,
e já está participando, do processo de globalização,
porque é irreversível. Não se trata, aqui, de ooncordarmos oom ele ou não. Seria a mesma ooisa que,
durante a Revolução Francesa, alguém dizer que
discordava do processo em curso, da decadência do
feudalismo e da instituição de uma nova estrutura
econOmica e social. Não é isso, mas existem outras
formas de se participar desse processo não sendo
necessariamente subordinado e da forma oomo está
sendo feito por inúmeros _oalses em desenvolvimento. O Brasil pode ser um exemplo porque é um pais
emergente. Emergente não no que se refere à disputa em termos industriais ou seja o que for; mas
porque é um Pais que é rico, exatamente pela capa-
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cidade que tem quanto aos seus recursos naturais.
E, somente a partir dai, é que o Brasil pode-se configurar como uma grande potência. Lamentavelmente,
não estamos construindo as bases necessárias para
que sejamos essa potência, não pela forma como
estamos atuando, de forma subalterna e mais uma
vez agindo como colonizados, cultural, socialmente
e economicamente.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, nobre Senadora Marina Silva, pelo seu aparte.
Incorporo com muito prazer as suas palavras ao
meu pronunciamento.
Quero aproveitar para denunciar um fato inoompatlvel com o Estado Democrático de Direito. Todas as
vezes que nós temos nos pronunciado contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce tenho feito
questão de registrar que isso não significa uma posição acrttica em relação à forma como é administrada,
ao seu aspecto autoritário que, muitas vezes, favorece
a acumulação de capital privado.
Estou aqui com um exemplo de como funcionários da Vale do Rio Doce, no seu corpo gerencial,
muitas vezes extrapolam de suas funções. Tenho
em minhas mãos um fax encaminhado pela Companhia Vale do Rio Doce, isto é, da Superintendência
de Metais Nobres, assinado pelo Sr. Antonio Carlos
de Lima Venâncio, do Departamento de Proteção
Ambiental e Relações Externas, ao Delegado VICente, da Potrcia Civil de Marabá.
Trata-se de um relatório claramente policial,
que eu desconhecia estar entre as atribuições da
Companhia Vale do Rio Doce e do Sr. AntOnio Carlos Lima Venâncio. Um relatório sobre a manifestação do MST contra a privatização da Vale, em linguagem claramente policial, nos seguintes termos:
"INFORMATIVO
Evento: Manifestação do MST contra a
privatização da CVRD;

Data: 23/04/97;
Local: Em frente à Portaria da CVRD
em Parauapebas;
Clima: Calmo;
Tipo: Informe;
Fonte: ldOnea;
Veracidade: Confirmado."
E ar vem trechos das intervenções de todos os
manifestantes:
"Prefeito Edmilson Rodrigues:
1. A riqueza mineral de Carajás será
entregue quando a CVRD for privatizada;·
2. Disse que os trabalhadores e o MST
são oprimidos pelos pollticos e pelo Governo;

-------------------~~~~~~~~~--:-~~~~~~-
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3. Que o Governo Federal destina o dinheiro da Reforma Agrária e da Educação
para salvar bancos falidos;
Prefeita Isabel Salmen:
Mostrou-se contra a privatização do
CVRD nos moldes aluais.
Greg {sindicalista do Metabase):
Disse que o preço da CVRD é baixo e
que a Companhia é um património do 13rasil
e que está sendo doada para o estrangeiro.
Maria de Jesus - PT/Jacundá:
Não apóia a política do Governo;
José Almeida (Vereador de Eldorado):
Pronunciou-se contra a privatização.
Socorro Gomes {Deputada Federal):
1. Cumprimentou o MST pela marcha
sobre Brasília;
2. Pediu justiça para o caso da curva
do"S
3. Disse que a Vale é o orgulho dos
brasileiros.
"Babá" (Deputado Federal):
1. Disse que o Governador Almir Gabriel foi responsável pelo assassinato dos
· ··
trabalhadores;
2. Disse que a reforma agrária, se não
sair por lei, sai na marra.
Adão Preto {Deputado Federal):
1. Disse que se sente honrado em participar da luta no MST;
João Pedro Stédile {Liderança Nacional do MST):
O Governo quer entregar a Vale para o estrangeiro."
Quer dizer, Sr. Presidente, é um absurdo que
isso ainda esteja acontecendo em um país como o
Brasil. É um absurdo que Parlamentares Federais
estejam sendo espionados em um ato público nãoclandestino, um ato convocado, que toda a imprensa
sabia, e que um funcionário da· Companhia Vale do
Rio Doce, Sr. AntOnio Carlos Cle Lima Venâncio, do
Departamento de Proteção Ambiental, se preste a
um papel de espião de segunda categoria, fazendo
um relatório ridículo como esse e encaminhando-o,
por fax, com papel timbrado da Companhia ao Delegado VICente, da Policia Civil de Marabá.
Será que está entre as atribuições do Sr. AntOnio Carlos de Lima Venâncio a espionagem politica?
Será que vamos ter que conviver ainda com fatos
CQqlÇ> esse, que remontam aos mais bravos tempos
da ditadura militar?
-. · Quero aqui registrar o meu protesto. Vou encaminhar uma cópia do meu pronunciamento para o
11

;
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Sr. Francisco Schettino, Presidente da Companhia
Vale do Rio Doce, no sentido de que fatos como
esse não sejam repetidos, independentemente se a
Vale é privada ou não, é estatal ou não. Não está
entre as atribuições de um Departamento de Proteção Ambiental tal relatório, a não ser que ele entenda como proteção ambiental proteger a Vale de manifestações públicas.
A Senadora Marina Silva, que é especialista
nesta matéria, poderia até me ajudar, fazendo o papel de consultora para assuntos aleatórios, respondendo-me se está entre proteção ambiental fatos
como esse.
A S~ Marina Silva - Lamento que uma pessoa que tenha a atribuição de cuidar do controle ambiental - claro que é importante a função dentro de
uma empresa como a Vale, inclusive ela tem sobre
seus domínios inúmeras áreas que, com certeza,
poderão até ser prejudicadas com o processo de privatização - se preste a esse tipo de atividade; funcionário esse pago com o dinheiro público, com o dinheiro da sociedade brasileira para fazer espionagem. A partir do momento em tivemos abertura democrática, esse tipo de prática não existe, pelo menos não deveria existir legalmente. A sociedade brasileira está pagando, nada mais, nada menos, por
um fuiciqueiro. Porque, pela forma como a questão
está colocada, parece-me - como chamamos na minha região- fuxico. É uma atividade paga'com o dinheiro público para fazer fuxíco com aquilo que já é de
conhecimento público, pois se trata de uma manifestação pública, divulgada pela imprensa e que não necessariamente precisaria de um relatório policialesco, para
enviar a um delegado, como se ele pudesse punir os
deputados, as pessoas que participaram da manifestação. Existem muitas atividades para um funcionário
que deveria estar aluando na área· ambiental, ao invés
de se prestar a essa aviltante atividade de ficar fazendo fuxico com o dinheiro público.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É exatamente isso, Senadora Marina Silva.
Quero ainda fazer um desafio ao Congresso e
ao Presidente da República. O Congresso pode,
sim, acabar com essa batalha judicial, trazendo o
debate para o foro de onde ele nunca deveria ter
saldo. O Congresso Nacional deveria ser a Instituição a dar a palavra final sobre se deve ou não,
como, por quanto e de que forma deveria acontecer
a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. E o
Congresso ainda pode fazer isso.
E ao Presidente da República: se ele tem tanta
certeza de que a população apóia, aceite então sub-
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meter a privatização da Vale a um plebiscito, a uma
consulta a essa mesma população que ele diz tanto
representar.
Para concluir, Sr. Presidente, queria prestar
duas homenagens. Primeiro, aos trabalhadores brasileiros, pelo transcurso do 1" de maio, um dia de
luta, um dia em que efetivamente não há nada para
se comemorar, porque um aumento de R$8,00 no
salário mínimo - estabelecendo um salário mínimo
menor do que o do Paraguai - realmente não é motivo para comemorações. Mas os trabalhadores demonstraram que continuam organizados, continuam
indo á luta e continuarão lutando para construir um
Brasil melhor.
Em segundo, saudar a vitória trabalhista na Inglaterra, embora, como já colocado pelo Senador
Lúcio Alcântara, não haja grandes diferenças do
ponto de vista programático, mas, no nosso entender, essa vitória tem um aspecto emblemático, numa
demonstração clara de que, no berço do chamado
neoliberalismo, as coisas estão mudando.
Seria a hora de os papagaios brasileiros, que
gostam de ficar repetindo as coisas que vêm do exterior, sem qualquer aspecto critico e sem levar em
consideração se elas continuam ou não atuais, colocarem suas barbas de molho em relação a esse resultado na Inglaterra, que, aliás, está na mesma diração do resultado eleitoral da Itália e de outros paises, numa demonstração de que a história não acabou e que os princípios neoliberais não são eternos,
como alguns acreditavam que fossem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino)- Encerrada a lista de oradores.
A Senadora Marina Silva e outros Srs. Senadores enviaram à Mesa requerimento, cuja tramitação,
de acordo com o disposto no art. 235, III, a, 4, do
Regimento Interno devem ter inicio na Hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -Os Srs.
Senadores Edison Lobão, Lúcio Alcântara e a Sra.
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. EDISON LOBÃO (PFL-MA) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, já está em plena fase
de implantação o audacioso projeto da interligação
energética Norte/Nordeste e Sul/Sudeste, abarcando
1.270 km de linhas de transmissão, em corrente alternada de 500 kV. Essa obra vai interligar as subes-
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tações Imperatriz, no Maranhão, e Samambaia, no
Distrito Federal. Com esta obra haverá uma intercomunicação de todo o sistema energético brasileiro.
Já foram feitas as principais definições do projeto, a localização das subestações, os entendimentos com o Ministério do Exército para a execução de
levantamentos topográficos, trabalhos estes iniciados em janeiro último. De igual modo, já concluídos
outros importantes estudos, aprovados pelo Dnaee,
o qual, pela recente Portaria 85, de 4 de abril corrente, autorizou a Eletrobras a construir a linha e aprovou o Projeto Básico da Interligação Norte-Sul.
Já igualmente aprovada a contratação emergencial de consultaria para a execução de estudos,
exigidos para a obtenção das licenças ambientais, e
iniciada a preparação do edital de licitação para a
aquisição dos equipamentos principais.
A Cofiex aprovou o projeto, identificando-o
como passível de financiamento externo, e, recentemente, ocorreu o lançamento dos editais para a
aquisição das estruturas metálicas e reatares.
Como vêem Vossa Excelências, trata-se de
empreendimento da maior envergadura em pleno
andamento, cujo custo está estimado em 738 milhões de dólares: 580 milhões e 300 mil para a linha (e
respectivas subestações) Imperatriz a Serra da
Mesa, em Goiás, e 167 milhões e 700 mil dólares
para reforços nos sistemas Sudeste, Centro-Oeste e
Nordeste.
Desenvolvem-se presentemente entendimentos em âmbito internacional na busca de recursos da
ordem de US$300 milhões, junto ao BJD, e outros
US$300 milhões junto ao Eximbank/Japão, cabendo
à Eletrobras a contrapartida nacional, no valor equivalente a US$138 milhões.
Eis ar, Senhor Presidente, um fato concreto que
prova o dinamismo do governo Fernando Henrique
Cardoso. Além de outros empreendimentos incluídos
no Programa "Brasil em Ação", idealizado pelo Senhor
Presidente da República, esse inicio bem sucedido da
implantação da Interligação Norte/Sul desmente aqueles que, levianamente, acusam o atual governo de estar paralisado no tempo. Não vêem os seus críticos
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não se
deixa levar pelos fulgores de obras demagógicas, mas
se mantém sensível aos investimentos basilares para
o desenvolvimento nacional.
A interligação Norte/Nordeste e Sul/Sudeste
contribui para a melhoria das condições de atendimento das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, inclusive a curto prazo, amenizando a
perspectiva de riscos de déficits elevados.
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Até agora, os Sistemas de Transmissão Norte/Nordeste e SuVSudeste, os existentes no Brasil,
operam separadamente e concentram mais de 95%
da geração e do consumo de energia nacional.
A projetada ligação, entre outras vantagens
que oferece, vai proporcionar um ganho energético
de cerca de 600MW médios anuais.
Todo o pais ganhará com essa interligação,
pois se terá conquistado um _instrumento da maior
importância para controlar os riscos de déficit de
energia em todo o sistema elétrico nacional.
Além do beneficio a todo o sistema elétrico nacional, a Interligação Norte-Sul proporcionará o suplimento direto a consumidores no Estado de Tocantins,
atendendo indusive ao consumo da Capital Palmas.
A data prevista para entrada em operação da
Interligação foi antecipada de dezembro de 1999
para dezembro de 1998, em face da sua importancia
para o atendimento do sistema interligado brasileiro.
Tal marco, consideradas as proporções do empreendimento, constitui-se num desafio à capacidade técnica e gerencial das empresas envolvidas.
Como se vê, Senhor Presidente, trata-se de um
empreendimento da mais alta relevância para o pais.
No entanto, conforme a praxe, não tem encontrado a
devida correspondência nos meios de comunicação
social. Talvez tenha menos repercussão que um simples tiroteio nas favelas cariocas e, talvez por isso, a
oposição ao governo não a conhece nem a debate.
Contudo, cabe-nos dar-lhe divulgação, registrando nos Anais desta Casa os esforços do governo
Fernando Henrique Cardoso em dar continuidade
aos seus planos de preparar o Brasil para os desafios que virão junto com o novo milénio.
Os nossos aplausos, portanto, ao Presidente
da República, ao seu Ministro das Minas e Energia e
aos dirigentes e técnicos da Eletrobrás e Eletronorte
pelo trabalho de grande importância estratégica realizado em beneficio da economia nacional.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR.LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) - Sr.
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, segundo a versão 1996/1997 do Relatório Emprego no Mundo
elaborado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e recentemente divulgado , cerca um bilhão de pessoas em idade adulta, representando 30
por cento da mãCKie-obra global, estariam desempregadas ou subempregadas, atualmente. Embora
os jornais dêem maior divulgação aos movimentos
de protestos de trabalhadores e de desempregados
nos palses mais ricos, especialmente europeus, a
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verdade é que o problema do desemprego assume
seus contornos mais graves na América Latina, na
África e na Ásia.
Se inicio um pronunciamento sobre o primeiro
de maio dia internacionalmente consagrado à celebração dos-valores do trabalho com esse número
sombrio é porque, hoje, no mundo todo, o desemprego é o tema que mais desafia os administradores
públicos, é o assunto que mais preocupa os trabalhadores, é o fantasma que mais assombra os que
ainda conseguem manter seu posto de trabalho.
Esse temor em relação ao desemprego vem
sendo reafirmado em válios estudos feitos pelas
mais diversas organizações. Pesquisa recente da organização Mori de sondagem de opinião tentou
identificar, em paises da União Européia, quais eram
as grandes preocupações dos cidadãos. O desemprego é para 85 por cento dos finlandeses um dos
dois ou três maiores problemas com que se defronta
aquele pais. Na França e na Suécia, o tema impressiona 78 por cento das pessoas. Na Alemanha,
preocupa 73 por cento dos entrevistados; e, na Espanha, 72 por cento da população.
Segundo o Relatório do ano passado do Banco
lnteramelicano de Desenvolvimento (BID), o problema central da Amélica Latina é o desemprego, que
atingiu, em 1996, cerca de oito por cento da população economicamente ativa, indice semelhante ao registrado em 1985, quando a taxa esteve no seu ponto mais elevado.
Os paises do continente latino-americano em
situação mais desconfortável segundo o Relatório
da OIT seliam Argentina, com um lndice de desemprego da ordem de 18,3 por cento; Uruguai, com
12,5 por cento; CoiOmbia, com 11,2 por cento; e
Peru, com 9,2 por cento. Segundo a mesma fonte,
na Europa, os indicadores mais elevados ficam com
a Espanha, cuja taxa de desemprego no ano passado seria da ordem de 21 ,9 por cento; Finlãndia, com
16,1 por cento; Bélgica, com 12,8 por cento; e Irlanda, com 12,5 por cento. França e Itália estariam na
faixa de 11 por cento, enquanto a Alemanha, principal economia daquele continente, teria uma desocupação de 9,3 por cento.
Embora o desemprego, com seus números
perturbadores, seja, hoje, o terna que mais empolga
nossa atenção quando tentamos refletir sobre as
questões relativas ao mundo do trabalho , a verdade
é que ele é apenas a faceta mais dramática de um
grande enigma que persiste em desafiar homens públicos, economistas, empresários, universidades e
entidades sindicais. Ninguém desconhece que exis-
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tem outras dificuldades nesse campo, como, por
exemplo, a gravissima questão do trabalho infantil,
com todas as suas implicações de ordem moral e
económica. Outro aspecto igualmente polêmico é o
que se refere à remuneração do trabalho feminino,
sempre menor do que a do homem que desempenha tarefa idêntica, embora as mulheres, em geral,
façam a chamada jornada dupla cuidam da casa,
após o expediente nas empresas. Impressionantes
são também os dados relativos ao que se convencionou chamar de trabalho informal, que, segundo
levantamentos recentes, já supera o emprego com
carteira assinada em nosso Pais.
Diante de tão complexos desafios, o mundo
mobiliza-se em busca de soluções. Fala-se, hoje, no
Brasil, por exemplo, em reduzir a jornada de trabalho,
de modo que mais trabalhadores sejam incorporados
ao mercado de trabalho. Debate-se a possibilidade de
reduzir as horas extras pagas aos trabalhadores, a fim
de que outros sejam contratados. Discute-se também
a possibilidade de reduzir os impostos que recaem sobre as empresas, de forma a incentivá-las a contratar
mais. Começa-se, enfim, a debater, de forma consistente, a necessidade inadiável de melhor educar e treinar os trabalhadores brasileiros, para que possam enfrentar um futuro muito mais exigente em termos de
especialização. É nessas frentes que nós, homens públicos, podemos e devemos dar nossa colaboração.
Ternos que, juntos com os demais setores da sociedade brasileira, trabalhar em tomo dessas saldas, pois o
problema é mesmo da maior magnitude e está a exigir
soluções urgentes. Faz parte dos nossos deveres parlamentares apoiar efetivamente toda e qualquer iniciativa que leve à criação de empregos.
Durante milhares de anos, nos primórdios da
vida na terra, o trabalho humano limitou-se à coleta
de alimentos na natureza. Depois, com a fabricação
do arco e da flecha, o homem passou a caçar e a
pescar. O uso do fogo e o pastoreio também diversificaram suas atividades. Mais adiante, a agricultura
acabou com o nomadismo e exigiu do homem a invenção de instrumentos para melhorar o plantio e a
colheita. Quando percebeu que, colhendo mais do
que precisava para viver, poderia obter um excedente de produção, o homem passou a escravizar pessoas. Cada um desses passos exigiu milênios. Mas
a grande modificação veio no século XVIII, com a
chamada Revolução Industrial, quando homens e
máquinas passaram e ser reunidos num só local , as
fábricas , para produzir bens em quantidade.
Hoje, depois de dois séculos, a Era Industrial
está chegando ao fim. Vivemos um perfodo que uns
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chamam de Revolução Digital, outros de Era das
Comunicações mareado pelO avanço impressionante da tecnologia. Em nossos dias, as mudanças em
qualquer ramo da atividade humana não são mais
medidas em séculos-ou décadas. As invenções tecnológiCas ou cientificas suceC!em.:Se nurria velocidade vertiginosa e cruzam o planeta em todas as direções, alterando posturas, derrubando conceitos arraigados, exigindo agilidade de adaptação. No mundo globalizado pela informação instantânea, esses
avanços são implantados quase que simultaneamente em países ricos e pobres. Como vimos recentemente, o lançamento de um determinado produto
de informática pode .ser feito hoje em todo planeta,
ao mesmo tempo.
Essas mudanças freqOentes e profundas acabam, é claro, repercutindo intensamente no mundo
do trabalho. Novas ocupações surgem do dia para a
noite, enquanto velhas profissões desaparecem,
muitas delas ceifadas pela tecnologia. Durante décadas, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, funcionou em especial nos países mais ricos da Europa
o chamado Estado do Bem-Estar, Welfare State, que
assegurava aos trabalhadores, independentemente de
sua renda, o que se convencionou chamar de conquistas sociais, como bons salários, direito a férias, a posentadoria e assistência médica.
Mas o Welfare State, que exigia taxação pesada para se sustentar, começou a ter problemas a
partir do início dos anos 70, porque os gastos tendiam a ser maiores do que as receitas, levando à crise fiscal do Estado. O Estado do Bem-Estar está
hoje, em todo o mundo, em xeque, com os governos, falidos, querendo reduzir os beneficies sociais.
No Brasil, esse modelo enfrentou os mesmos problemas. Nos últimos dez ou quinze anos, vimos o
crescimento vertiginoso da chamada informalidade,
com os trabalhadores optando por ou sendo forçados a aceitar atividades sem os beneflciõs sociais.
Subemprego, empregos sem carteira assinada e
atuação autónoma foram as formas de driblar o desemprego crescente.
E assim, no mundo todo, o mercado de trabalho dividiu-se entre insiders e outsiders, como quer o
cientista norte-americano Gary S. Becker, ganhador
do Prêmio Nobel de Economia em 1992. lnsiders
são os que estão empregados e têm acesso às benesses do sistema; outsiders são os que estão fora
do mercado de trabalho, com remotas chances de
obter uma colocação, e que, nos países ricos, vivem
do seguro-desemprego ou de outros programas previdenciários que enfrentam dificuldades crescentes.
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Analisando a questão dos fndices de desemprego na Europa bem mais altos do que os registrados nos Estados Unidos , Gary S. Becker diz que a
origem do problema está no fato de as relações entre empresas e empregados serem muito rfgidas no
Velho Continente. E aborda um aspecto pouco considerado da questão:
"O Onus do desemprego europeu não é distribuido equitativamente entre grupos económicos e demográficos. Recai mais intensamente entre os jovens, os
menos instruídos e as mulheres. Os mais afetados são
as minorias muçulmanas e católicas provenientes da
Africa do Norte, Turquia e Europa Oriental."
Se, na Europa, das economias altamente regulamentadas, a falência do Welfare State empurrou
os trabalhadores para o desemprego, aqui no Brasil,
a salda encontrada por eles foi a inserção na chamada informalidade, quase sempre um eufemismo
para o subemprego. Em editorial, intitulado, "A realidade do emprego informal", publicado na edição de
31 de março do corrente ano, o jornal O Estado de
S. Paulo mostra números marcantes:

"Os empregados informais somam, no
Pais, 39,6 milhões de pessoas, ou seja
constituem a maior parte da População Economicamente Ativa (PEA), estimada, há
pouco, em 74,1 milhões de pessoas. Do total dos empregados, 69,6 milhões, só trinta
milhões estavam na economia formal. Além
disso, as atividades informais, que se con·
centram no setor de serviços, são as principais geradoras de emprego."
O mesmo editorial destaca que, nos últimos
anos, a remuneração média dos trabalhadores informais tem crescido mais do que a dos empregados
regulares e que, agora, quase se igualam:
"Em 24 meses de Plano Real, segundo
Pastore (o professor JoSé Pastore, da USP),
a renda no setor formal cresceu 33 por cento e, no setor informal, 38 por cento. O salário médio no setor formal alcançou 530 reais
e, no setor informal, atingiu 480 reais. Por
causa da carga tributária, a renda lfquida mensal, nos dois setores, é quase a mesma."
No Brasil, o crescimento do trabalho informal é
uma clara resposta ao avanço do desemprego, em
especial na indústria. Segundo estimativas do Ministério do Trabalho, entre 1990 e 1996, foram cortadas
dois milhões, quatrocentas e trinta e oito mil vagas
no mercado de trabalho formal, sendo que setecentas e cinqOenta e cinco mil delas após o Plano Real.

37

Menos complexa do que a informalidade, mas al-

tamente chocante, é a-questão do trabalho infantil. É
menos complexa porque sua solução é bem mais simples e pode ser alcançada desde que haja vontade polftica, mas é dramática porque indica a existência de boisOes de miséria quase absoluta, onde as crianças são
obrigadas a trabalhar em condições de serni-esclavidão.
O problema do trabalho infantil no Brasil, cujas
dimensões reais não se conhecem, tem uma agravante. Muitas dessas crianças são empregadas em
atividades altamente insalubres, em condições desumanas, e com remuneração insignificante. Em nosso
pais, as crianças são usadas principalmente nas lavouras de cana e na produção de carvão vegetal
para ajudarem no orçamento da familia.
Mas esse não é um problema apenas brasileiro. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 250 milhões de crianças, entre 5 e 14
anos, trabalham em todo o mundo. Um terço delas
operam em condições que lhes prejudicam a saúde e
o crescimento. Em sua maioria, 61 por cento estão na
Asia. Na Africa estão 32 por cento delas, e sete por
cento, na América Latina. Felizmente, no Brasil, começam a surgir programas de incentivo à permanência
das crianças nas escolas, retirando-as das ruas e mesmo do trabalho. O Distrito Federal, aliás, foi pioneiro
nesse tipo de iniciativa, apoiando economiç:amente as
famflias que mantém suas crianças estudando. A solução brasileira virá por ai mesmo, basta que os administradores se engajem nessa luta.
Embora já formem a maioria da População
Economicamente Ativa, as mulheres brasileiras ainda continuam ganhando cerca de 40 por cento menos do que os homens que exercem tarefas semelhantes. Essa disparidade de renda se deve, em
grande parte, ao fato de as mulheres atuarem principalmente no setor de serviços, onde os salários são
menores. Esse também não é fenômeno exclusivamente brasileiro. Repete-se no mundo e é igualmente grave até mesmo em paises ricos, onde a cultura
oficial relega a mulher a segundo plano.
Embora possamos discordar dos números, a
verdade é que levantamentos oficiais mostram que,
no Brasil, de um modo geral, a taxa de desemprego
é baixa, especialmente quando comparada aos indíces de nações vizinhas e até de paises europeus.
Se a questão do desemprego não assumiu, no Brasil, os contornos dramáticos que tem em outros paises é porque a economia informal, aqui, é significativa. De todo modo, os temas emprego e remuneração estão a exigir dos homens públicos brasileiros
soluções criativas e eficazes.
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Entre essas possiveis saldas, eu gostaria de
explorar algumas das mais debatidas: a redução da
jornada de trabalho; a flexibilização das regras para
a contratação de trabalhadores temporários; a redução de horas-extras; e a educação, treinamento e
aperfeiçoamento da mão-de-obra.
Vejamos inicialmente a questão da flexibilização das regras para contratação. Ninguém desconhece que, em função dos altos encargos, as empresas relutam o mais que podem em admitir novos
empregados. Aliás, é a tributação exagerada que
segundo estudiosos de economia explica a diferença entre os altos indices de desocupação da Europa
e os baixos fndices registrados nos Estados Unidos.
O economista Gary S. Becker disse, em artigo publicado na Gazeta Mercantil, de 13 de março do corrente, que:
"A Europa não será capaz de prover
um número adequado de novos postos de
trabalho no setor privado até que se nivele o
campo de jogo, mediante redução da pesada carga tributária e regulamentadora que
está desestimulando as empresas a empregar mais."
O mesmo pode ser dito no Brasil, onde uma
empresa, além do salário do trabalhador, tem que
pagar mais 114 por cento desse valor em taxas, impostos e contribuições sociais. Um estudo recente
da World Economic Forum (WEF) mostrou a diferença entre as taxas que pagam as empresas da União
Européia e as instaladas nos pafses conhecidos
como Tigres Asiáticos. Uma empresa holandesa, por
exemplo, gasta 224,2 por cento de impostos e taxas
sobre o salário efetivo do seu empregado contra os
19 por cento que são pagos pelas empresas de Cingapura. Na França, a taxação chega a 199,9 por
cento enquanto na Indonésia é de 46,56 por cento
do salário. Embora, no Brasil, tenhamos um custo
por empregado que é quase um meio termo entre
esses dois patamares, a verdade é que ele é, sem
dúvida, excessivamente elevado para um pais que
precisa recuperar a participação que vem perdendo
no mercado internacionaL
.; claro que há urna reação muito forte, principalmente nos meios sindicais, contra a flexibilização,
que, em última instância, implica a redução dos beneficias sociais do trabalhador. No entanto, essa parece ser a salda mais imediata para se criarem mais
empregos. Se não tem o apoio dos trabalhadores regulares, dos insiders, certamente essa iniciativa tem
a simpatia dos outsiders, que são a maioria em nosso Pais. Entre o emprego inexistente e o emprego sem
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beneficias sociais, nós teremos que optar. Essa
questao está ligada, indissoluvelmente, à da nossa
inserção na economia mundial. Na medida em que,
aqu~ pagam taxas muito elevadas, as empresas têm
que exportar esse custo adicional, o que toma caros
nossos produtos, retirando-lhes competitividade no
cenário internacionaL As contribuições sociais contribuem para a formação do chamado Custo Brasil, fão
alto que tem nos custado perda de terreno no comércio mundial.
Recentemente, o presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu uma certa flexibilização para
que o número de excluidos do mercado formal possa diminuir. Na ocasião, o Presidente disse que a
salda está na mediação politica, e que ela exige um
novo modelo de sindicalismo, mais aberto à discussão dos novos paradigmas. Foi nessa ocasião que o
presidente alertou para o drama dos "inimpregáveis",
aqueles trabalhadores que, sem qualquer qualificação para as novas exigências do mundo do trabalho,
estão condenados ao desemprego.
A outra salda que vem sendo apregoada, inclusive pelos sindicalistas, seria a da redução da jornada de trabalho e a diminuição das horas extras.
Existem cálculos do Departamento lntersindical de
Estatistica e Estudos Sócio-Económicos (Dieese) indicando que, se a jornada de trabalho fosse reduzida de 44 para 40 horas semanais, simultaneamente
ao fim do pagamento de horas extras, seriam criados cerca de dois e meio milhões de empregos.
Pode ser que esses números sejam exagerados, mas é certo que a redução de jornada traria
muitos beneficies. Ela já foi implantada em outros
palses, com bons resultados. É o caso da Alemanha, onde essa solução vem sendo encaminhada desde 1979. Trata-se, portanto, não de urna fórmula milagrosa, mas de um processo demorado, que exige muita negociação. Governo, empresários e trabalhadores
têm que discuti-la exaustivamente, porque, certamente, todos terão qL'e ceder um pouco. O Governo poderia contnbuir cobrando menos impostos; os empregados, por sua vez, teriam que aceitar outros horários de
trabalho; enquanto os empresários manteriam a remuneração mesmo com a jornada menor.
Corno essas saldas flexibilização, jornada menor e redução de horas extras exigem negociações
demoradas, ternos que nos debruçar imediatamente
sobre elas. O Brasil precisa estabelecer bases sófidas sobre as quais criar um projeto consistente, continuado e efetivo de desenvolvimento económico,
este sim o grande gerador dos empregos de que necessitamos. Temos que acompanhar as mudanças
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que ocorrem por todo o mundo. Temos que acelerar
o ritmo das discussões dos assuntos mais graves,
entre os quais, sem dúvida, o do emprego. É claro
que muita coisa pode ser feita, mediante mudança
das leis, mas o desejável é o crescimento económico, a construção de fábricas, o crescimento da produção de alimentos, o aumento das exportações.
Por fim, eu desejo reafirmar que, hoje, mais do
que nunca, a questão do emprego e da ocupação
está vinculada à da educação. Os economistas sêo
unânimes em afirmar que boa parte do sucesso dos
países conhecidos como Tigres Asiáticos decorreu
de maciços investimentos em educação. No Brasil, o
Governo do PSDB estabeleceu como uma de suas
metas prioritárias reerguer o sistema educacional
brasileiro, a partir da escola primária. E vem fazendo
isso com muita competência. Já está bem claro que,
em oreve, não haverá espaço, no mercado de trabalho, para pessoas sem formação escolar miníma e
sem treinamento profissional, ainda que para exercer as funções mais modestas. No futuro, a participação das nações no mercado internacional será
determinada pela qualificação dos seus trabalhadores. Por isso, mais do. que nunca, a educação deve
ser a prioridade nacional. Já não se trata, apenas,
de garantir ao homem a formação cívica e profissional. Trata-se também de assegurar o futuro do Pais.
investimentos maciços em educação podem ajudar
a reverter o quadro do emprego no Brasil.
Toda e qualquer solução para o problema do emprego é bem vinda, mas, insisto, só o crescimento económico poderá incorporar os milhões de pessoas que
estão fora do mercado formal e os jovens que, todo
ano, engrossam a multidão dos desempregados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/RJ) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, queremos destacar as comemorações ao "Dia do Trabalho" em diversas partes do mundo, como Japão, Rússia, Coréia do Sul, Filipinas; capitais da Europa, do Oriente
Médio, de países africanos, de países latino-americanos, além das celebrações em capitais brasileiras,
especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo,
onde o Partido dos Trabalhadores e a Força Sindical
mantiveram a firme presença e contribuíram para o
sucesso das comemorações, através da mobilização
geral dos trabalhadores e dos estudantes.
Celebramos, neste Primeiro de Maio, os 108
anos desde que foi instituída a primeira celebração
do "Dia dos Trabalhadores", na França, simbolo de
uma longa trajetória de lutas e referencial na cons-

39

trução de um novo tempo, em que trabalhadores e
Sem-Terras estão na luta por uma sociedade onde
todos possam ter os devidos direitos quanto ao emprego e a segurança do mesmo; bem como a terra
para o plantio e o desenvolvimento agrário.
Nas comemorações deste Primeiro de Maio
não podemos deixar de considerar a importancia do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, com
a participação de cerca de 80 mil pessoas, que, numa
histórica marcha, chegaram a Brasília no dia 17 de
abril, depois de uma longa caminhada de vários dias,
vindos de diversos ponjos do pais, em busca de soluções, como Reforma Agrária, Emprego e Justiça. A
chegada a Brasília damarcha do MST foi a união do
campo com a cidade, tomando-se, até o momento, o
maior protesto no Governo de Fernando Cardoso.
Entendemos que o modelo atual de desenvolvimento força o êxodo rural, além de inviabilizar a pequena propriedade, o que toma difícil uma verdadeira reforma agrária. Mas o MST e o campo exige uma
reforma agrária já. É necessário que o Governo pratique a distribuição de terras aos trabalhadores que
precisam e querem desenvolver o campo.
Creio que neste Primeiro de Maio, a principal
luta é contra o desemprego e o devido apoio ao Movimento dos Sem-Terra. O protesto nacional contra
a venda da Companhia Vale do Rio Doce é sem dúvida justo. Vender a Vale é vender parte do Brasil.
Caso seja vendida, quem comprar a Vale do Rio
Doce vai adquirir o direito de exploração de recursos
minerários de potencial desconhecido, já que parte
deles nem foi descoberta ou não foi plenamente
avaliada. Com isso, desrespeita-se a exigência de
prévia avaliação do bem a ser vendido. Por outro
lado, o edital afirma apenas que a venda enquadrase nos objetivos do Programa Nacional de Desestatização. Fica registrado, nas comemorações deste
Primeiro de Maio, o nosso protesto contra a venda
da Companhia Vale do Rio Doce.
Ao comemorar este "Primeiro de Maio",
quero ressaltar a triste realidade do trabalho infantil no Brasil. As estatrsticas são as mais preocupantes. Cerca de 1 milhão 30 mil crianças e
adolescentes, entre 10 a 14 anos trabalham na
agricultura, sendo que mais de 59% trabalham
mais de 40 horas semanais. Há um registro de
que 57% destes jovens não são remunerados
pelo seu trabalho, pois o pagamento está embutido na remuneração aos seus pais; 70% recebem, em média, meio salário mínimo; 67,1% dos
que se encontram na faixa de 15 a 17 anos trabalham sem carteira assinada.

---------------------------------------~~=~~~~~~~~~~~~~~
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Neste universo, quase 1 ,5 milhão têm menos
de quatro anos de instrução escolar; 4,5 milhões de
crianças dos 7 aos 14 anos, na fase de ensino obrigatório, não freqüentam escola; de cada mil alunos da
área rural matriculados na primeira série, apenas 15
concluem o primeiro grau; 15% das crianças de 10 a
14 anos, na área rural, não sabem ler e escrever.
Dos 15 aos 17 anos, existem 1O% de analfabetos.
Em São Paulo, e no Rio Grande do Sul, crianças trabalham diariamente em ambientes fechados,
aspirando o pó das lixadeiras, cola de sapateiro,
além do barulho das máquinas, para receber salário
mensal de R$50,00.
Nas carvoarias de Mato Grosso e Minas Gerais
há registro de que crianças trabalham em jornadas
de cerca de 13 horas, expostas à fumaça, sofrendo
de tosse, conjuntivite, mancha pelo corpo, complicações pulmonares. Em muitos casos, o trabalho é feito praticado em troca de comida. Nestes ambientes,
as caracterfsticas do trabalho implicam em sérios
riscos à segurança e saúde dos pequenos trabalhadores: lesões por carregamento de peso excessivo,
exposição a temperaturas elevadas, a gases, poeira,
que levam a doenças respiratórias, jornada de trabalho excessiva e riscos de acidentes no trabalho, pelo
corte da madeira, arrumação dos fomos e carregamento dos caminhões.
No interior do Estado do Rio de Janeiro; na
Zona da Mata, em Minas Gerais; e no Nordeste
crianças trabalham nos canaviais, tendo a pele rachada pelo sol, cortada pela folha da cana, além de
mutilações causadas pelo facão e pela foice, cumprindo jornada de doze horas de trabalho, pelo irrisório valor de R$3,00 por semana. No perfodo de moagem, cerca de 120 mil crianças dedicam-se ao trabalho somente na Zona da Mata. No Rio de Janeiro,
dos 30 mil trabalhadores nos canaviais, crianças e
adolescentes representam seis mil trabalhadores.
Na Bahia, responsável por 85% da produção
de sisai do país, dos 1 milhão de trabalhadores, 25%
são crianças e adolescentes, que ganham em média
R$5,00 por semana.
Nesta exposição do trabalho infantil está também a exploração sexual e a prostituição infantajuvenil. Nas regiões Norte e Sul do Brasil vem crescendo a exploração sexual de crianças e adolescentes, que migram do interior para as cidades.
Nos estados de RondOnia, Acre e Amazonas, a
prostituição infantil é apontada como um dos mais
graves problemas da região, pois é intenso o comércio e o tráfico de jovens para os prostibulos
das regiões de garimpo. Várias adolescentes são

Maio 1997

retiradas de suas casas com promessas de emprego
em restaurantes, em casas de familia como domésticas ou até mesmo como modelos, nas cidades, chegam ao garimpo para a prostituição e são escravizadas. As que se recusam são espancadas violentamente ou assassinadas. Crianças e adolescentes
também são exploradas por narcotraficantes, que os
utilizam para fazer a intermediação de drogas (os
chamados "aviãozinhos") entre traficantes e consumidores.
Nas colheitas de laranjas, crianças, com idades
de 7 a 13 anos, trabalham colhendo laranjas das
sete horas da manhã às seis da tarde, e isto de segunda a sábado. No interior de São Paulo, região de
ltápolis, 15% têm menos de 14 anos. A maioria não
vai à escola e nunca estudou e logo ficam com dores na coluna, por carregar diariamente centenas de
quilos de laranja nas costas. t o começo de uma futura hérnia de disco.
As indústrias também fabricam óleos derivados
da fruta, vendidos a empresas brasileiras e francesas para produzir perfumes. O bagaço é vendido às
indústrias de ração animal, exportadas em grande
quantidade para as fazendas de gado da Holanda.
Outro subproduto é o álcool farmacêutico. Toda esta
produção tem inicio quando milhares de crianças levantam, ainda de madrugada, para ir ao trabalho
nos laranjais. O trabalho infantil contribui para o faturamento anual brasileiro de 700 milhões de dólares
com a produção de laranja. No entanto, os pequenos não ganham sequer um salário mlnimo.
Em nossa visão, a criança e o adolescente não
devem participar, como profissional, do trabalho infantil. Isto porque o trabalho precoce lhes prejudica a
formação tisica e intelectual. Além do mais, eles adquirem seqüelas flsicas pelo resto da vida ao inalar
produtos tóxicos; bem como desenvolvem trabalhos
perigosos que colocam em risco sua integridade tisica e exercem funções que ultrapassam o limite das
forças do seu organismo ainda em formação.
Perante a dureza do trabalho, crianças e adolescentes deixam de brincar, prejudicando-lhes o desenvolvimento psi quico, intelectual e afetivo, sem falar no comprometimento da formação escolar necessária à vida adulta.
Leis brasileiras e internacionais condenam o
trabalho de crianças antes dos 14 anos de idade e
estabelecem condições especiais para que adolescentes entre 14 e 18 anos possam trabalhar. Entendemos que o lugar de criança é na escola.
O SR. PRESIDENTE (José Agripino) -A Presidência designa para a sessão deliberativa originária
de terça-feira, às 14h30min, a seguinte:
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ORDEM DO DIA
Dia 6.5.97, terça-feira, às 14h 30min:

Sessão deliberativa ordinária

Proposi~

Ementa I .lnstrução

(Autor/W' Origem)
I
Projeto de Resoluçãon"51,de 1997

Wormações

Autoriza o Estado de Minas Gerais a e<::lebrar operação de
crédito junto à Caixa Econômica Federai, com garantia da

Discussão. em turno único.

União, no valor de trezentos e quaretita e seis milhõeS e
trezentos e trinta c 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.

Em re-gime de urgência, nos
termos do Requerimento n'"

298197.

Apresentado como conclusão do Parecer n• 16'1197-ÇAE.

2

Autonza a Prefeitura Municipal de Ubedândia -(MO) a

Projeto de Resolu-

contratar operação de cridito junlo à Caixa Econôm.ica
Fc:dera.l.. no valor de sete milhões. ttez.entos e oitenta e cin~
co mil, novecentos e uinta e seis reais e noventa c seis
centavos, destinada à exc:cução de obras de drenagem urbana e extensão de redes de águas. pluviais.

çãon• 56. de lW'l
Comissão de Assuntos Econômicos

Dependendo de parecer da
CAE.
Em regime de urgência, nos
tamos do Requerimento n•

299/97.

Apresentado como conclusão do Parecer o'" 174/97...c.AE.
3
Requerimento

n•

261. de 1997

Solicita. nos temtos regimentais. a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara n• 93. de 1996, com o Projeto de
Lei Senado n• 1!8, de 1996. por versarem sobre contrato
de trabalho por tempo detctminado.

Votação, em rumo único.

Solicita. nos rennos tegimenti.is. que,.sobre o·ProjC:to dei
Lei da Câmara n• 67, de l99S, que regu.lamDila o eurc(cio profissional da acupunlufa e dá OUliaS providências,

Votaçâo. em turno único.

Carlos Wilson

4
Requerimento
262. de 1997

n•

além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida. também. a Comissão de Educação.
Dá nova rcdaçãO ao alt. 62 da Constituição -Federal
(adoção de medidas provisórias).

Lucidio Portella

5
Proposta de Emenda
à Constiruição n'" 1,
de 1995

Priineíro día de WsCussão.
em segundo turno.

Parecer n• JSQf97-CCJ, oferecendo a redação para o segundo turno.

Esperidião Amin e
outros
6
Projeto de Decreto
Legislativo n• 31, de
1997

Comissão de Assuntos Econômicos
7
Projeto de Decreto
Legislativo n" 32, de
1997
Comissão de Assuntos EConômicos

8
Projeto de Decrclo
Legislativo n• 33. de
1997 .

Aprova a Progr:umu;iío Monetária -rClaiíva ao sc&URIJO Lri·
mcstrc de 1996, com estimativas das faixas de variação
dos principais agregados monetários. análise da evolução
da economia nacional prevista para o trimestre e as justifl·
c.uivas pertinentes.

Discr.iSSâo, em1urrio umoo:-

Aprova a Progrnin.ação -M-Onetária rctâuvà~'ao··terééiiô Uimestre de 1996. com estimativas das faixas de variação
dos principais agregados monetários, análise da evolução
da economia nacional prevista para o trimestre e justifica~
tivas pcninentes.

· DlscuSS:ao. cm tuino único.

Apresentado como conclus.io do Parecer n•_t44197-CAE.
Aprova a programação monctáriá relativa ao quarto trimcs--

Oiseüssao, cm turno úníco.

trede 1996.
Apresentado como conclusão do Parecer n• 145/97-CAE.

Comissão de Assuntos Económicos

9
Projeto de Rcsolu·
ção o• 50, de 1997

Comissão de Assun.·
tos Econômicos

Autoriza a contratação de operação de créditO externo.
com gar.tntia da Reptlblica Federativa do Brasil. no valor
tolal de sete bilhões e oitocentos c noventa e cinco milhões
de ienes. entre o Estado da Bahia e o OECF. destinada ao
financiamento, paroial, do Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Qdade.s do Entorno da Bahia de Todos os Santos.

Discussão, cm turno único.

Apresentado como conclusão do Parecer n• 146197-CAE.

O SR. PRESIDENTE (José Agripino) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a presente
sessão.
{Levanta-se a seSS<!Io às 12h4min.)
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Ata da 52ª Sessão Não Deliberativa
em 5 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª LEgislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo e Lauro Campos
(Inicia-se a sessão às 14h30min)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
109/97, de 29 de abril último, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as informações fornecidas pela Petróleo Brasileiro S/A Petrobras, em resposta ao Requerimento nº 131, de
1997, do Senador José Eduardo Outra, a fim de instruir a tramitação do Projeto de Lei do Senado nº
196, de 1995.
N2

As informações foram anexadas ao
Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995, e
remetidas em cópia ao requerente.
O Projeto será incluído em Ordem do
Dia oportunamente.
Nº 358/97, de 30 de abril último, do Ministro de
Estado da Fazenda, em aditamento ao Aviso nº
327/97, encaminhando as informações complementares referentes ao Requerimento n2 211, de 1997,
do Senador Romero Jucá.
As informações complementares foram
encaminhadas, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - expediente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1 Secretário em exercício,
Senador Valmir Campelo.

º

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 77, DE 1997
Dispõe sobre a identificação e publicação do estado de conservação das rodovias federais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 As rodovias federais serão objeto de levantamentos__estudos e pesquisas, a serem realizados, semestralmente, pelo órgão administrativo
competente, de modo a constituir um cadastro da
malha rodoviária federal, mediante o qual as rodovias possam ser classificadas em estados de ·conservação que abranjam, no mínimo, os níveis excelente, bom, regular e péssimo.
Parágrafo único. O resultado dos levantamentos e dos estudos e pesquisas mencionados neste
artigo, bem como a classificação das rodovias serão
publicados no Diário Oficial da União, até quinze
dias após sua realização.
Art. 2º A reclassificação de uma rodovia, para
um estado de conservação superior aquele identificado no cadastro realizado no período anterior,
somente poderá ocorrer depois da realização dos
serviços específicos de sua recuperação.
Art. 32 A execução dos levantamentos e os estudos e pesquisas mencionados no art. 12 deverão
ser iniciados no prazo máximo de cento e oitenta
dias do início da vigência desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

º

Justificação
Este projeto de lei tem por objetivo determinar
que o órgão administrativo competente para cuidar da
manutenção das rodovias federais realize, semestralmente, levantamentos, estudos e pesquisas que permitam a elaboração de um cadastro do estado de conservação das rodovias sob sua jurisdição.
Deve ser ressaltado que o DNER, rotineiramente, já dispõe de informações e meios técnicos
capazes de construir esse cadastro e, portanto, não
lhe será difícil institucionalizar a sua realização se-
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mestral, desta vez, porém, amparado em uma base
legal mais consistente.
O estado de conservação das rodovias federais
vem sendo gradativamente deteriorado, em função da
indisponibilidade dos recursos necessários sUficientes para a adequada manutenção do patrimônio rodoviário. Em consequenc1a, tem acontecidos,
inúmeros acidentes, grande parte deles lamentavelmente, com vítimas fatais.
A priori, o referido cadastro flcalá disponível para
qualquer Cidadão e poderá, inclusive, contribuir para a
redução do número de acidentes nas rodovias federais,
na medida em que, sendo conhecido antecipadamente .
o seu estado de conservação, será possível a adoção
de medidas acauteladoras, tanto por parte do usuário,
quanto pelas autoridades públicas.
A disponibilidade prévia do cadastro poderá
servir, também, como instrumento de pressão da sociedade junto aos seus governantes, no sentido de
que sejam alocados recursos financeiros para a execução de programas de recuperação consistente e
constante, capazes de melhorar o estado das nossas rodovias.
Ciente de que estamos propondo a adoção de
um mecanismo inibidor do crescente número de acidentes, verificado em nossas rodovias, esperamos
contar com o apoio incondicional de todos os congressistas, para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1997. Senador Valmir Ca~pelo.

e

(À Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa.)
O SR.:PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto
será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se no dia 02 do corrente o prazo para apresentação de emenda ao Projeto de Lei da Câmara n2
05, de 1997 (n 2 2.576/96 na Casa de origem), que
dá nova redação 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
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
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Srs. Senadores, a OrganizaçãoMundialde Saúde OMS a OrganizaÇão Panamericànà de Saúde OPAS- acabam de divulgar o Boletim Mundial de
Saúde, versão _'H, JJUe tr~_e§~tlstica_s_ e previsões
surpreendentes.
Segundo os daqq~ lf!\lantªc:jos JlQL ªque las organizações de saúde, países como o Brasil serão
maciçamente atingidos por doenças infecciosas,
parasitárias e relacionadas ao parto, que significarão, em futuro pr<)ximo. mais de 50% nas taxas de
mortalidade das nações em desenvolvimento.
Doenças das coronárias, do coração e derrames cerebrais, que constituem a principal causa
mortis nos países ricos, tendem a se alastrar também entre as nações do Terceiro Mundo, segundo o
relatório daquelas respeitadas organizações.
Outra revelação preocupante do Boletim
Mundial de Saúde diz respeito à malária, à hanseníase e à AIOS, doenças que estão atingindo
cada vez mais pessoas nos países em desenvolvimento e que já representam cerca de 43% do
número total de óbitos.
Entre essas doenças, o caso da AIOS é, sem
dúvida, o mais desanimador e o que apresenta perspectivas mais sombrias. As pesquisas mostraram
que 75% das pessoas infectadas pelo vírus HIV
residem na África, na Índia e no Sudeste Asiático,
onde o padrão de vida da maioria da população,
bem como as precárias condições de funcionamento
dos sistemas de saúde, tomam praticamente impossível o controle da epidemia.
As doenças decorrentes de problemas
cardíacos, como os infartos e os derrames, também deixarão cada vez mais pessoas inválidas em
todo o mundo, atingindo, crescentemente, homens
e mulheres com idade abaixo dos 65 anos.
Segundo a OMS, países em processo de crescimento económico, como o nosso, serão mais e
mais atingidos por doenças do coraÇão, devido à
proliferação desenfreada do consumo de álcool e
de fumo, além da falta de educação alimentar da
população em geral.
Tendem igualmente a crescer as doenças
coronarianas e o câncer, que já são responsáveis
por mais de 20 milhões de mortes todo ano.
No caso específico do câncer, as previsões
dos cientistas são particularmente alarrnàntes. As
projeções dos especialistas apontam para um crescimento da ordem de 100%, nos primeiros anos do
Terceiro Milênio, quando aumentarão em 33% os
casos de câncer de garganta e em 40% as ocorrências do câncer de próstata.

e
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E o "baixo astral" das previsões negativas no
campo da saúde não param aí: o diabetes também
crescerá em mais de 100% nos próximos 10 anos,
elevando de 135 milhões para 300 milhões o
número de pessoas atingidas em todo o mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, realmente, não dá para dormir tranqüilo com estatísticas
e previsões tão desanimadoras como essas, ainda
mais quando trazem a chancela de uma organização
tão séria e tão respeitada como a Organização
Mundial de Saúde.
O mesmo "Boletim' aponta a má alimentação,
a vida sedentária, o fumo e a obesidade como fatores de risco responsáveis pelo aumento da maioria
dessas doenças e prega a necessidade de uma
campanha global pela melhoria da qualidade de
vida, notadamente nos países do Terceiro Mundo.
De acordo com o respeitadíssimo cientista Hiroshi Nakajima, responsável pelo Boletim Mundial de
Saúde, "o problema é que as nações subdesenvolvidas estão adquirindo vários hábitos nocivos do
mundo industrializado, como o de ingerir bebidas alcoólicas e outras drogas. Além disso, a qualidade de
vida não é boa•.
Qualidade de vida, aliás, é um dos grandes desafios que se colocam para a humanidade no
próximo século.
O desenvolvimento económico e as facilidades
proporcionadas pelo progresso tecnológico, notadamente a partir da metade do século para cá, tornaram o homem progressivamente mais propenso
às doenças que emergem como ameaça no relatório
da Organização Mundial de Saúde.
O sedentarismo, os exageros na alimentação,
os chamados hábitos modernos, ditados por um estilo de vida que ressalta o vício do fumo, do álcool e
das drogas alucionógenas - práticas comuns nos
países ditos desenvolvidos e amplamente imitadas
pelas classes sociais mais abastadas das nações
subdesenvolvidas - constituem, sem qualquer sombra de dúvida, fatores preponderantes no aumento
de incidência das doenças apontadas pelo Boletim
daOM'3.
As conclusões do Boletim Mundial de Saúde,
Sr. Presidente, corroboram integralmente as recomendações para uma política ideal no setor de
saúde extraídas da "Carta de Otawa•, documento internacional da maior importãncia para a saúde
pública no mundo inteiro.
Tanto a "Carta de Otawa• quanto o Boletim
Mundial de Saúde reconhecem a paz, a habitação, a
educação, a alimentação, a renda, a estabilidade do
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ecossistema, os recursos sustentáveis, a justiça social e a eqüidade como requisitos indispensáveis
para a redução da incidência das doenças mais
comuns no mundo de hoje.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
Brasil, segundo conclusões extraídas da 10ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasilia no
ano passado, as ações no setor de saúde, por si só,
serão insuficientes para deter o avanço de tais
doenças.
Na opinião dos especialistas, o Governo deve
incorporar às suas ações no setor de saúde uma
política intersetorial que contemple também as áreas
de saneamento básico, educação, habitação e emprego.
Na avaliação de dois renomados epidemiologistas da Capital Federal, o Dr. Edgar Hamann e a
Drª Margarita Urdaneta, "o mundo inteiro está passando por um processo de transição epidemiológica,
que significa a diminuição da incidência de doenças
infecciosas e aumento das crónicas. É um processo
pelo qual os países mais ricos já passaram•.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não
restam dúvidas, pelas conclusões, dados e estatísticas que acabo de citar, que a situação da saúde, em
geral, continua sendo fonte de preocupação e fator
de intranqüilidade para governantes e governados,
principalmente quando não se dispõe de um sistema
de saúde suficientemente aparelhado e dimensionado para atender às demandas da população,
como é, infelizmente, o caso do Brasil.
Está suficientemente comprovado que as campanhas maciças de vacinação são instrumentos eficazes no combate às doenças infecciosas. Mas isso
não nos permite concluir que tais doenças estejam
efetivamente erradicadas.
Reconheço os esforços do Ministério da Saúde
e penso que todos devemos somar esforços no sentido de criar as condições ideais -para o florescimento de um sistema de saúde realmente capaz
de atender as necessidades do nosso povo.
Quero, no entanto, chamar a atenção de um
segmento poderoso da sociedade brasileira, que
pode ampliar, em muito, a sua participação em prol
da melhoria da saúde em nosso País. Refiro-me, Sr.
Presidente, à intensificação da participação dos
meios de comunicação no processo de esclarecimento das massas, quanto aos aspectos de
saneamento e prevenção de doenças.
Os meios de comunicação de massa, em particular, têm a possibilidade de prestar ao País uma
contribuição definitiva nos aspectos de prevenção e
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saneamento de doenças, mediante inclusão maciça
fal<ado con'f <f Presidente do BNDES, de ter falado
de programas voltados para esses fins.
com o Presidente da Eletrobrás, de ter inclusive soliCitado apoio do Presidente do Senado Antonio CarDeixo aqui um apelo especial à televisão
los Magalhães, para que interviesse nessa questão
brasileira, pedindo a esse poderoso meio de comunide Rondônia, nada aconteceu; ao contrário, quanto
cação que inclua, cada vez mais, em sua programação diária matérias que ressaltem a necessimais corrupto o governo, quanto mais se rouba em
um Estado, mais esse Estado tem apoio e recebe
dade de melhoria da qualidade de vida, que ensinem
a população a se prevenir contra doenças e que disrecursos.
seminem procedimentos e hábitos saudáveis para a
O Presidente da República poderia muito bem
juventude como um todo.
repassar recursos para os Estados, e não queremos
Agindo assim, com certeza a televisão prestará
impedir que o dinheiro vá para o Estado de Rondônia.
um serviço inestimável à sociedade brasileira e cerMas existem órgãos para os quais podem ser repassatamente diminuirão os espaços para a veiculação da
dos os recursos, comoo DNER, aFimdação Nacional
violência, da desagregação e dos falsos modismos.
de Saúde e tantos outros órgãos federais. Sabendo o
Presidente da República dessas irregularidades,
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
jamais
poderia permitir que alguns dos seus assesO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Consores continuassem colocando nas mãos do Govercedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
nador os recursos que têm colocado.
(Pausa.)
Com a questão da privatização, os órgãos do
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Governo estão aí para pagar caro pela privatização
Silva. (Pausa.)
de qualquer empresa falida ou dar dinheiro para
Concedo a palavra ao nobre Senador Ernanquem quebrou a empresa. No caso do Estado de
desAmorim.
Rondônia, temos a empresa de energia que compra
V. E~ dispõe de vinte minutos.
a energfa a R$25,00 da- E:ietronorte -e vende a
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO. ProR$105,00 ao consumidor, com prejuízos constantes
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
ao Estado de Rondônia por causa dos desvios, das
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às vezes
roubalheiras e falcatruas comandados pelo Governo
fico pensando se vale a pena ser Senador, ganhar
de
Rondônia.
R$5.000,00 por mês, estar aqui nestáCasa cheio de·
Aí vêm os órgãos do Governo Federal dizer que
vontade de trabalhar, se o trabalho que fazemos não
vão salvar a Ceron. Sabe-se que 51% dessa empresa
é visto.
equivalem a 46 milhões de reais. O Governo do
Venho, constantemente, denunciando as falcaEstado de Rondônia rEJ<;ebeu uma parcela da Eletrotruas e os desvios do Governo do Estado de
Rondônia. Não só fiz denúncias daqui da tribuna - · - brás de um pouco mais de 50 milhões de reais. Se o
Governo tivesse recebido essa parcela para pagar as
como as encaminhei ao Tribunal de Contas do
contas da Ceron, para viabilizar a empresa de energia
Estado de Rondônia, ao Ministério Público e a uma
do Estado, estaria tudo bem. Mas esse dinheiro foi resérie de outros órgãos. Na viagem que fiz a Manaus,
passado para o Estado de Rondônia, e o Governo do
e de Manaus a Rondônia, tive a oportunidade de
Estado sumiu com esses recursos. Falei para o Presiparticipar de uma reunião da Bancada de Rondônia,
dente que esse dinheiro sumiu, o que fÓi confirmado
dentro do avião do S.enhor Presidente da República.
pelo meu colega Senador José Bianco e por alguns
Sua Excelência, naquela ocasião, perguntou qual
deputados federais.
era o problema de cada parlamentar. Disse a Sua
Excelência que o problema em Rondônia era a corA empresa tem-um capital de menos de 100
rupção desenfreada, o desvio de recursos manmilhões de reais. Sé se vender a empresa hoje, não
dados para o Estado e que, a meu ver, Sua Excelênserão arrecadados 200 milhões de reais. A Ceron
cia, como qualquer Presidente da República, deveria
deve 450 milhões de reais na praça. Agora, o
ter sob seu comando um serviço de informações
BNDES e a Eletrobrás querem repassar mais recurpara saber o que está ocorrendo nos Estados, prinsos para aquele Estado, comprando a outra fatia
cipalmente quando se refere a investimentos.
que não foi comprada anteriormente, que seriam os
51%. Com isso, querem pagar mais 60 milhões de
Depois de ter denunciado aqui do plenário, de
reais ao Governador e levar para os cofres públicos
ter falado com o Presidente da República, de ter
da União a dívida de 450 milhões de reais, mais os
falado com o Ministro das Minas e Energia, de ter
60 milhões de reais e as obrigações trabalhistas dos
falado com o Ministro das Comunicações, de ter
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funcionários da empresa. Esse dinheiro vai novamente para as mãos do Governador de Rondônia,
que tem atestado de roubalheira, de corrupção e de
desmandos. Então, o Governo, por intermédio de
seus subordinados, vai mandar 60 milhões para
comprar o que não existe.
Será que o BNDES teria dinheiro para fazer investimento em empresa séria, principalmente na
Amazônia? Aqui, eu já questionei várias vezes por
que não aplica um centavo na Amazônia. Por que
então, agora, essa pressa em comprar debêntures,
títulos de uma empresa falida, e em usar o dinheiro
do Fundo do Trabalhador e do Governo Federal para
comprar o que não tem para vender? Pois se a empresa está devendo, falida e eivada de corrupção,
como é que um órgão como um banco que gerencia
o dinheiro público vai comprar suas ações? Será que o
crédito aberto desses bancos é fácil assim?
Sr.
Presidente,
estou
ganhando
aqui
R$5.300,00 e o limite do meu cheque está ultrapassado; pagando mais de 8% de juros ao mês, vejo o
sistema financeiro jogar esse dinheiro que pago de
juros na mão de um governo corrupto, que não tem
a mínima vergonha de não preservar o direito do
povo nem tem a responsabilidade de bem conduzir
os recursos de um Estado como Rondônia.
Eu esperava que fôssemos ouvidos, depois
das denúncias que fiz aqui em Plenário e das visitas
que eu, o Senador José Bianco e outros Deputados
fizemos para implorar que houvesse responsabilidade nesse repasse de recursos. Mas não fomos
ouvidos. Ser Senador hoje não é nada, principalmente se nos basearmos no que ganha um
Senador. Uma pessoa que recebe de salário
R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais} para manter
um mandato de Senador evidentemente não vai
valer nada, não está valendo nada nesta Casa.
O Estado de Rondônia tem ainda recursos
para pagar a revista JstoÉ, que, nas duas últimas
edições, veiculou 'propaganda do Governador,
onde se lê que Rondônia é "um paraíso com lei e
com ordem". Imaginem V. Ex•s em que engodo a
revista lstoÉ entrou publicando essa matéria, sequer procurando investigar o que está ocorrendo
em Rondônia e publicando em suas páginas "Um
paraíso com lei e com ordem", paraíso onde, na verdade, o Governador está roubando, saqueando. Isso
lá é ordem? Uma empresa de publicidade e jornalismo, como é a revista lstoÉ, ainda que ganhe o
seu dinheiro, deve ter o cuidado de checar as
matérias que publica para não perder a credibilidade.
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Além do mais,· Sr. Presidente, o Governo do
Estado, como denunciei dias atrás nesta tribuna, a
título de investir na própria Ceron, pegou R$1.480
· -milnão-naSecretaria-da Fazenda. Esse dinheiro saiu
da Secretaria da Fazenda, mas mil metros depois
desapareceu.- O mo-ntante, o Governador dó Estado
mandou que um diretor da empresa pegasse e este,
tomando esses recursos, desviou-os. Denunciei ao
Tribunal de Contas e este apurou, dizendo em seu
parecer, entre outra coisas, que não foi registrado o
ingresso do montante de R$1.480 milhão nos cofres
da empresa, caracterizando infração fazendária,
crime de peculato, ato de improbidade administrativa
e transgressão ao contrato de compra e venda de
ações celebrada entre a Eletrobrás, por interveniência do Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social- BNDES.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, isso
ocorreu não por falta de comunicação ao Presidente
do BNDES. Temos constantemente informado as falcatruas que estão ocorrendo dentro das Ceron. As ilegalidades com os desvios de recursos em nome da
empresa já depuseram que o BNDES investiu dinheiro
naquela empresa. Como se não bastasse, o Correio
Braziliense de domingo, 4 de maio de 1997, em sua
página 23, publicou a seguinte matéria:
Governador corre o risco de perder o
cargo.
Tribunal de Contas de Rondônia
descobre desvio de verbas de R$1,40 milhão. Deputados devem pedir o impeachment de Valdir Raupp.
O Governador de Rondônia, Valdir
_________ Raupp, poderá sofrer impeachment se for
comprovado que é responsável pelo desvio
de verbas do governo juntamente com a exdiretoria das Centrais Elétricas de Rondônia
(Ceron), empresa que deve s~r privatizada
pelo Governo Federal.
Não é preciso comprovar isso porque a própria
documentação do Tri_bunal de Contªs já constatou.
Falta apenas os Deputados Estaduais pedirem o im·
peachment do Governador, ou mesmo o Presidente
da República, que, diante de tantas irregularidades,
deveria pedir intervenção no Estado de Rondônia, a
fim de saber para onde se destinaram os recursos e
quem os enviou para aquele Estado. Afinal de contas, o dinheiro destinado ao Estado de Rondônia
não é do Governo do Estado, tampouco nosso,
Senadores, é do povo. Portanto, devemos zelar por
=esses recursos.
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O Tribunal de Contas do Estado (TSE)
constatou irregularidades na liberação de
R$1 ,4 milhão pelo Governo do Estado em
forma de aparte de capital. O dinheiro nunca
chegou ao Cofre da Ceron.
A verba saiu com a assinatura de três
cheques - números 76903a, 769033 e
769039 - nos valores de R$1070.000,
R$120 mil e R$290 mil, emitidos pela Secretaria de Fazenda, com a autorização do
Governador Raupp. Quem pegou _os
cheques foi José Luiz Lenzi, ex-Diretor Financeiro da Ceron.
"Evidenciamos qvEo essa autorização
está em desacordo com o Contrato de Compra e Venda de Ações das Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eietrobras) e o Governo do
Estado de Rondônia", diz o relatório:
O Presidente do TCE, Amadeu Machado,
explicou que pelo contrato, segundo o qual
48,7% das ações da Ceron passaram para a
Eletrobrás, nenhum aumento de capital
poderia ser feito sem o consentimento das
duas partes.
"A Eletrobras teria de ser informada
sobre o aporte de capital 30 dias antes de
acontecer. Não foi', afirmou Amadeu. "O
que é pior, o dinheiro nem mesmo entrou na
contabilidade da empresa."
Consultado pelo Correio, o Presidente
do Tribunal de Contas da União (TCU),
Homero Santos, explicou que qualquer dinheiro repassado para a empresa teria que
ser contabilizado como aumento de capital,
o que não aconteceu.
O engraçado, Sr. Presidente, é que tudo isso
está acontecendo, e o BNDES e a Eletrobrás
querem jogar dinheiro lá em cima. Não entendi até
agora qual o interesse de pegar o dinheiro limpo do
povo para aplicar numa empresa, sabendo-se que
não se vai vender essa empresa para salvar esses
recursos. Eu queria apenas saber do Presidente do
BNDES se há dinheiro do povo para ser desperdiçado nesse tipo de operação. Acredito que há muitos Estados falidos, querendo vender o prejuízo das
irresponsabilidades para o Erário, para o Governo
Federal, por meio dessas instituições.
E continua a matéria do Correio Braziliense:
Funcionários do TCE apuraram que os
cheques emitidos pela Secretaria da
Fazenda foram descontados e depositados
em uma conta da empresa de publicidade
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Nortebrás - Serviço Comércio Importação e
Exportação Ltda.
S.eguodQ~~madeu, Q diob~iro, na realidade, teria saído para a Ceron, mas teria
sido diluído ern_ pagamentos pela empresa
de_ publicidad~ por intermédio da Secretaria
de Comuniçaçªp do_Eªtadp.
Imagine, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se realmente houvesse responsabilidade, se quisessem
fazer justiça, quantos. não estariam hoje na cadeia,
· lá no Estado de R-ondônia, com esses- roubos, com
esse peculato, com esses desvios.
E continua ainda a matéria:
Publicidades

O ex-diretor da Ceron, José Luiz Lenzi,
confirmou que a verba roi Utilizada para pagamento de dívidas em publicidades.
Já imaginaram? Pega-se o dinheiro de uma
empresa e repassa-se à outra; no meio, desvia-se o
dinheiro, paga-se a publicidade da lstoÉ, e de todo
o setor de imprensa do Estado de Rondônia. E o
pior não é isso: é que quando se quer fazer um tra-balho sério no Estado de Rondônia, 99% da imprensa está vendida, comprada com esse dinheiro,
com o dinheiro do povo, com o dinheiro do Governo
Federal, que está indo ao Estado de Rondônia. E este
Governador está desviando e recebendo mais recursos.
E continua a matéria:
'Ele considerou a iniciativa legal, explicando que o que foi assinado em dezembro
entre o Governo do Estado e a Eletrobrás foi
um protocolo de intenções e não o contrato
oficial'.
A Eletrobras colocou mais de cinqüenta milhões
nesse contrato, e trata-se de um contrato de brincadeira, que não merece ser respeitado pelos diretores
da Ceron e nem tampouco pelo Governo do Estado.
'Defendendo-se, o ex-diretor financeiro
informou que a intenção do Presidente do
TCE é a de desestabilizar politicamente o
governo local. Amadeu estaria pressionando
o governo para receber um precatório decorrente de uma ação de um terreno urbano.
- Para o Presidente do TCE, o governador poderá sofrer impeachement pela
Assembléia Legislativa... '
Isso não é possível, porque, lamentavelmente,
com muito respeito aos poderes legislativos, no
Estado de Rondônia, 90% dos deputados envergon-
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ham aquele Estado, porque não saem da folha de
pafáasslirriir um rrianaa.tode Senador e ficarmos
pagamento particular do Governador, e por isso-- - -aqui avalizando esses tipos de negócios, esses tipos
jamais vai votar contra o Govemaaor. c.;annam,
de corrupçao? Além de tudo, com a área económica
segundo os informes, mais de R$30 mil por mês.
sequer dando ouvidos a nossas denúncias?
"Para o Presidente do TCE, o goverComo eu já mencionei aqui estão várias cópias
nador poderá sofrer impeachment pela Asde documentos que enviei ao Presidente do BNDES,
sembléia Legislativa por causa das irregupara -que não deixasse- isso ocorrer, para que- ele
laridades constatadas. Raupp recebeu em
tivesse um pouco mais de cuidado com os recursos
março um ofício para responder sobre as irpúblicos, até porque a Eletrobrás precisa investir
regularidades e até agora não enviou
para gerar mais energia, e o BNDES precisa investir
qualquer explicação ao TCE.
para produzir riquezas, principalmente na Região
A empresa pediu ao Governador e este
Norte.
assinou uma carta de autorização autoriDe agora em diante, já que 11ão posso fazer
zando a liberação do dinheiro. O Govergreve de fome, já que não tenho outra atitude a
nador não poderia se eximir do fato, contomar,- todos os dias-\lirei à tribuna Geriunclar a corcluiu Amadeu.
rupção naquele Estado, a fim de que as autoridades
Governador foi procurado várias
federais tomemconfiecimenfo. Amanhã mesmo vou
vezes pelo Correio, por telefone, na sextatrazer outra denúncía daquele Governo do Estado
feira, e não foi encontrado. Além do procde Rondônia, pois quem sabe daqui a pouco o Govesso do TCE existe uma ação do Ministério
erno federal resolve intervir ali para procurar moraliPúblico apurando as responsabilidades
zar aquela Administração, que é responsabilidade
pelas irregularidades. •
de todos.
O SR_ LEOMAR QUINTANILHA - Sr. PresiEntão, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
dente,
peço a palavra para uma comunicação
muito difícil se trabalhar num Estado, como o de
inadiável.
Rondônia, onde a administração federal não tem tido
O SR. PRESIDENTE (Geraido Melo) - Cono cuidado de, nas questões desse títulos, debêncedo
a palavra a V. Exª por cinco minutos.
tures, e tanto dinheiro que tem mandado aos
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB - TO.
Estados, pagar prejuízos por irresponsáveis.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
A empresa Ceron S. A. - eu disse no início orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
compra energia a 25 da Eletronorte e vende a 1 05.
pecuária é, sem sombra de dúvida, uma das mais
Isso já denunciei várias vezes da tribuna. Se ela
significativas atividades econômicas de Tocantins,
compra por esse preço, jamais poderia dar prejuízo
Estado que detém hoje um dos maiores rebanhos
e jam9-is haveria necessidade de o Governo Fedbovinos do País, algo em torno de seis milhões de
eral, por intermédio da Eletrobrás, colocar dinheiro
cabeças,
com padrão genético já relativamente
na mão de um Governo que tem sempre desviado
elevado~_ predominando a raça zebuína, o gado de
recursos.
corte e o boi nelore. Esse volume extremamente
Será que o Governo Federal não tem um
satisfatório de carne, produzido atualmente no Tocanserviço de informações para acompanhar? Será que
tins, tem servido para mitigar a fome principalmente
vai continuar esse vendaval de distribuição de dinde
irmãos nossos da Região Nordeste e de outras
heiro do povo a esses Estados que não cuidaram
regiões.
dos seus cofres? Por que o Ceará, o Paraná, outros
-- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadures, embora
Estados estão com sua economia correta, seus
Estados desenvolvendo. Por outro lado, alguns pouainda haja contradições no desenvolvimento da atividade. por seus diversos agentes, pois encontramos
cos Estados, por uma má administração, foram à
um sem-número de proprietários refratários à modfalência. E cabe a nós, Senadores, denunciar aqui
em Brasília o Governador que está roubando no seu
ernidade, aos conceitos que a ciência e a tecnologia
Estado. No entanto, falo com o Presidente, falo com
vêm trazendo para otimizar a atividade para aprimorar o desenvolvimento da atividade, verificamos
o Presidente do BNDES, falo com o Presidente da
que, nessas contradições, há produtores com alto
Eletrobrás, falo com o Ministro das Comunicações,
índice de tecnologia já impiememadc nas suas ativicom o Ministro das Minas e Energia, e ninguém
toma providências. Srs. Senadores, será que comdades, fa?endo inseminação artificiai, transferência
pensa sairmos de nossos Estados tão longínquos
de embriões, buscando, com o cruzamento indus-
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trial, já produzir o novilho precoce, e um ou outro
produtor que não se preocupa com as zoonoses que·
afetam os rebanhos ou com o aprimoramento
genético do setor.
Entendemos que a pecuária de corte não deve
continuar perdendo espaços para a suinocultura,
para o frango e para o peixe, principalmente, segmentos que tiveram agregados valores tecnológicos.
No entanto, faço referência a esse pequeno
número de produtores refratários ao esforço ingente
que o Governo do Estado vem fazendo para combater, entre as zoonoses, a que mais prejuízo traz
ao setor. a febre aftosa. Esta, nos últimos três anos,
vem sendo reduzida de forma satisfatória no Brasil
todo e, particularmente, em Tocantins, onde, há
mais de dois anos, não se verifica surto algum,
graças ao esforço enorme que o Estado vem
fazendo, por intermédio de sua Secretaria de
Agricultura.
Nesse particular, gostaria de cumprimentar
também o Ministro Arlindo Porto, que, entre outras
ações afetas ao seu Ministério, tem-se dedicado,
com afinco e firmeza, ao trabalho de erradicação da
febre aftosa, a qual tem comprometido um pouco o
desenvolvimento do rebanho brasileiro e tem criado
fatores de inibição para a abertura de mercados internacionais para a nossa carne que, diga-se de
passagem, é de primeira qualidade.
Espero, portanto, que, numa conjugação de esforços entre o Ministério da Agricultura e o Governo
do !::stado, consigamos de vez erradicar a aftosa no
Tocantins e, otimizando a nossa produção, colocar o
nosso produto também no próspero e interessante
mercado internacional.
Era o que eu tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LEOMAR QUINTANILHA EM SEU D/5CURSO:
Senhor Presidente, ·
Senhoras e Senhores Senadores,
Dentre as múltiplas potencialidades económicas do Estado
do Tocantins, destaca-se sua evidente vocação agropecuária.
Em verdade, essa unidade federada, além de dispor da
maior área continua de todo o mundo propícia à agricultura irrigada, no vale do rio Javaés, conta, ainda, com o maior rebanho
bovino da região Norte do País.
Seu eletivo está próximo das seis milhões de cabeças, e a
bovinocultura de corte é a principal atividade pecuária do Tocantins.
No entanto, Sr. Presidente, como de resto, em lodo o
Brasil, a febre aflosa é uma constante ameaça ao rebanho bovino
tocantinense.
A propósito, o Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
Arlindo Porto, recentemente anunciou a abertura de campanha de
vacinação anliaflosa. Foram elevados, de quarenta e três para
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cento e cinqüenta milhões de reais, os recursos para defesa ani~
mal, em todo Pais.
Trata-se, Sr. Presidente, de uma noticia alvissareira, pois o
titular da Pasta da Agricultura pretende reforçar o apoio aos programas já em andamento contra a lebre aflosa, de maneira a que,
em cinco oü, no máximo. Seis anos, a enfermidade, que tantos
prejuízos têm causado à pecuária nacional, possa ser definiti·

vamente erradicada em nosso meio.
Não podemos esouecer que o Brasil, embora tenha um
dos maiores rebanhos do mundo, tem sido virtualmente excluído
do promissor mercado exportador de carnes, exatamente em virtude da febre aftosa.
Assim, congratulando-nos com o Ministro Arlindo Porto por
essa imporlante iniciativa em defesa da pecuária brasileira,
aproveitamos a oportunidade para sclicitar de Sua Excelência um
maior engajamento no esforço que o Governo do Estado vem desenvolvendo a fim de erradicar, definitivamente, a febre aflosa na
região.
Era o que tínhamos a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, à medida em que
o Plano Real começa a mostrar na prática suas contradições, a estrutura precária que constitui a sua
engenharia e a sofrer as ameaças que o tempo traz
à cronologia, à cronometragem que constituiu declaradamente a principal novidade deste plano,
vemos que o Governo perde a serenidade, perle a
calma e começa a desenfrear uma luta contra moinhos de vento.
Nesse caso, não vemos o Dom Quixote
longilíneo, com a sua postura esquizofrênica e, do
lado, o Sancho Pança prático, chegado às coisas do
dia-a-dia, interessado em objetivos claros e definidos. O Ministro Sé~ão, o Ministro Sérgio Motta tem
muito da figura grotesca de Sancho Pança. Não
gosta do sociologismo e das criações cerebrinas do
Dom Quixote, companheiro seu.
.
E, agora, deveriam lançar um _olhar pelo
mundo, o que os levaria a verificar o fracasso do
neoliberalismo na Inglaterra de Thatcher. Agora, na
Inglaterra, parece que, além dos correios e da telefonia celular, restou ao governo vender apenas a si
mesmo, vender o próprio governo, porque o resto já
foi vendido. E o governo continua a gastar 43% do
PIB, tal como o fizera ao tempo dos trabalhistas, em
1977!78, no final do governo trabalhista.
Na Inglaterra, o governo conseguiu arrecadar
US$128 milhões, doando, vendendo e destruindo as
_ empresas estatais. O desemprego cresceu mais do
que as realizações destrutivas neoliberais. Bate recorde - com exceção da Espanha - no panorama
europeu.
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ceder no caso dessa avalanche de ações contra o
Em vez de prestar atenção ao que ocorr-e na
edital da Vale do Rio Doce, come s.e fosse função de
lngiaterra, onde o candidato do partido conservador
um recém-nomeado -tVIinisiro da-Suprema Corte ser
acaba de sofrer violenta derrota, no Brasil, os neoliberais, como costuma ocorrer em governos que entreassessor do Presidente da República! E certamente
gam a irresponsabilidade aos mercados, cjemitem-se
ele será, no futuro próximo, um dos julgadores
desses casos dos quais ele é conselhelro.-E foi ele
de suas obrigações na administração. Em vez deadmesmo que fez retroagi; a demarcação das terras
ministrar o País, o Governo passa para a ofensiva,
indígenas e seus direitos, para provocar tumultos,
ataca o Judiciário, vê no Judiciário um inimigo, como
obviamente para acirrar os ânimos daqueles que se
áeclarou anteontem o Presidente do BNDES.
julgavam no direito deTnvadir terras Tnâígenas.
Deveria o BNDES estar a olhar o seu próprio
E, agora, os jornais noticiam que Sua Excelênumbigo, deveria verificar que é um dos ma.i~:> pervercia, o Presidente da República, acaba de afirmar
sos organismos da administração pública brasileira.
que a CNBB é mentirosa, que mentiu a respeito do
O que fez o BNDES? Qual foi sua grande missão,
Proer, a respeito do Movimento dos Sem Terra. Sua
desde 1953, quando foi inaugurado por obra e graça
Excelência, o Presidente da República, foi queixarde seu criador, o ex-Senador Roberto Campos? Que
se ao Papa que havia, na pastoral da terra, inimigos
fez o BNDES? Com o adicional do Imposto de
seus. Ao acoimar a CNBB de estar faltando com a
Renda, foi o órgão condutor desses recursos da
verdade, é Sua Excelência que o faz. Entre outras
população para o bolso dos capitalistas do Rio de
coisas, a CNBB apontou o abuso cometido por Sua
Janeiro, de São Paulo e de outras localidades.
Em estudo feito naquela ocasião e defendido · · Excelência de, através de um ato autoritário, ter
criado o Proer e com este ter passado mais de R$20
numa tese de mestrado em São Paulo por uma exbilhões para os banqueiros deste País. Vinte bilhões
aluna minha, ficou demonstrado que o BNDES
de reais, ·cerca de seis OU Sete Vezes O Valor total
perde cerca de 50% do dinheiro que ele repassa aos
que será.arrecadado pelo Governo com a venda da
capitalistas felizardos. E é muito fácil fazer isso. O
· Vãfei dó "Rio Doce: Passou seis Vales do Rio Doce
que aconteceu com os recursos obti<:tos noAdiçio_nal
para os banqueirosorasileiros e-cõntlnliai:r·arzer que
do Imposto de Renda de 1953 a 1956? Foram de:
a CNBB-mente pórqueesse ainheiro foi para salvar
pois incorporados e, com o dinheiro que obtiveram a
os depositantes. Não é verdade. A CNBB é que está
taxas de juros irrisoriamente baixas no exterior,
correta.
aumentou-se a nossa dívida exte_mq. l"ªrnfa~El_r_g
quê? Para alimentar aquilo que hoje o BNDE;s_con_________ f>oL~JCEl.mplo, tomemos o caso, o pnme1ro
sidera como as execráveis, as ineficientes, as antideles, aquele que tomou toda uma noite de sábado
quadas empresas estatais.
de Sua Excelência, o Presidente da República, que
Quem foi o principal responsável pela criação
trabalhou até as 22 horas para conseguir formular o
e manutenção das empresas estat:~.is, senão o
Proer que iria salvar o Banco dos Magalhães Pinto,
próprio BNDES? Portanto, quem deveria ser privao banco de seus netos que ele disse estar prejuditizado primeiro no Brasil -e aí teria o meu _aplauso
cando. "Estou prejudicando meus netos!" Imagine
-seria o BNDES, o órgão desestatizador irresponsó!... Se dar 5,9 bilhões aos netos pode prejudicar a
sável.
sua descendência Nunca vi um vovõ tão bom na
minha vida! E não é verdade qtie- a eNBB tenha
Portanto, o Governo, em vez de realizar, optou
por desfazer, por desestatizar, por desempregar, por
cometido uma incorreção, porque dos 5.9 bilhões que
desarticular, por desconstitucionalizar, por desreo Banco Nacional recebeu, por meio do Proer, apenas
speitar.
2 bilhões se destinaram ao pagamento dos depósitos,
portanto, à salvaguarda dos depositantes, 3,9 bilhões
É o Governo do "des". E, então, não condaquela importância
destinaram a banqueiros, sim.
seguináo canalizar suas energias para realizações
A CNBB tem razão. O Movimento dos Trabalhadores
positivas, o Governo dirige suas energias no sentido
Sem-Terra também ·tem razão. O Governo iniciou,
da agressão. E agride a gregos e a troianos.
através do Minisférioda-Reformã Agrária e do Min"Governo inicia ofensiva contra o MST", Jornal
ísteri6 da ~JusiiÇã, um processo de"fêéhamento do
do Brasil. Jobim instrui Estados a abrir inquéritos
espaço que o Movimento dos Sem-Terra precisava
por invasão de terras e de prédios públicos. Esse
conquistar e que, finalmente, vem conquistando.
mesmo Ministro, hoje no Supremo Tribunal, que, de
acordo com os jornais de ontem e de hoje estaria
Agora, diz-se que a CNBB cometeu a infâmia
aconselhando o Presidente da República como prode afirmar que o Governo, interessado nas eleições,

se

Maio 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

estaria usando a máquina, favores e benesses - o
":ama lá, dá cá" - para garantir o seu processo de
reeleição.
De novo é a CNBB que tem razão, pelo menos
de acordo com inúmeras notícias divulgadas pelos
jornais. Por exemplo, no Correio Braziliense, de 28
ae janeiro deste ano, foi publicada a seguinte
manchete: "Planalto Jsa tudo como poder de convencimento". Um trecho do artigo diz o seguinte:
"Deputados capturam indecisos um a um. Estabilidade em troca da reeleição. O Deputado Eraldo
Trindade, PTB-AP, foi recebido na quinta-feira pelo
Presidente da República e abriu o jogo. Disse que
mudaria de posição e votaria a favor da reeleição se
o Governo resolvesse a situação de seis mil servidores federais não estáveis ameaçados de demissões no Amapá. No processo de sedução vale
tudo: promessa de canais abertos, cargos públicos,
iiberação de verbas e execução de obras nas bases
eleitorais de cada um."
"Murmúrio dos cargos atrai votos pró-FHC." Ao
invés do murmúrio das ruas, diz a Folha de São
Paulo de terça-feira, 28 de janeiro, que Sua Excelência prefere ouvir o murmúrio dos cargos ao invés da voz rouca das ruas. Portanto, não é a CNBB
que está inventando coisa nenhuma. Moreira Franco
afirmou: "Junto com a voz rouca das ruas, os Deputados estão ouvindo os murmúrios dos átrgos oferecidos pelo Executivo. A ameaça de perder os cargos
que ocupa no Governo está sendo decisiva para a
virada de votos a favor não só no PMDB, como no
Pl-'8 de Paulo Maluf."
"Para dar voto a favor, Deputados pediram de
tudo. Pefelista fez lista e petebistas prometeram até
esquecer compromisso acertado com ex-Prefeito. •
No Jornal O Estado de São Paulo de quartafeira, 29 de janeiro, disse um preclaro Deputado entrevistado: "Bem que poderia ter uma dessas
reeleições por mês!"
Uma dessas reeleições por mês, deseja o preclaro Deputado entrevistado, de acordo com a declaração no jornal O Estado de S. Paulo do dia anteriormente citado.
"Pressão dos Governadores contém rebeldes".
E, depois, a convocação dos financiadores de campanha que aqui estiveram em massa para pressionar os Deputados financiados, de acordo com a
imprensa. Não acredito que haja Deputado. nem financiado, nem Deputado teleguiado dos seus financiadores; todavia, é o que a imprensa noticia, é o
que se diz, é o que o Plenário repleto de pessoas
estranhas parece demonstrar.
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"Promessas e pressões viraram casacas"
Folha de S. Paulo, quinta-feira. Não é a CNBB. A
'VEffi:lade que a CNBB fala que desagrada tanto o
autoritarismo no poder.
'Deputados cobram FHC por seus votos'.
'Três Deputados Federais do Amapá cobraram
do Presidente Fernando Henrique Cardoso a compensação por terem votado a favor da reeleição, anteontem, na Cãmara." (30/01/97).
'Depois da vitória, surge o primeiro caso de retaliação". "Um voto por seis mil empregos": Correio
Braziliense de 30/01/97 - pág 11.
Será que todo mundo está mentindo? Será que
só Sua Excelência o Senhor Presiden1e da Repúblíca
e o Sr. Ministro Sérgio Motta é que falam a verdade?
Ou será que quem mandou esquecer tudo o que disse
não tem muita firmeza naquilo que fala?
"Barganha de voto já rende ao baixo clero dividendo político." Folha de S. Paulo, 25 de fevereiro.
Portanto, não é verdade a acusação feita por
Sua Excelência o Senhor Presidente da República à
CNBB, que disse o que disse, que fez acusações
com_ba!i!'l ern clª-dos irrefutáveis.
Para terminar, não apenas o que aconteceu na
Inglaterra, como acabei de ler, onde se diz que só
resta ao governo vender o próprio governo, porque
tudo o mais já foi vendido, e o déficit continua o
mesmo de 1977 e 1978.
Passo a ler o que aconteceu na Argentina:
"Concentração de renda aumenta na Argentina"
Em 1974, os 30% mais pobres recebiam 11.2%
da renda nacionaL E, em 1996, com o governo liberal do Sr. Menem, ao invés de 11.2%, recebem
8.2%. A classe alta que, em 1974, detinha 28.2% da
renda nacional, agora se apropria de 36.3% da
renda nacionaL
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Laura
Campos, V. Exª me permite um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Senador Josaphat
Marinho, se a Mesa consentir, terei muito prazer.
O Sr• .Josaphat Marinho - Como sempre, meu
aparte é rápido.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)
Senador Josaphat Marinho, embora o tempo do orador esteja esgotado, não quero privar a Casa da
oportunidade de ouvir a conclusão do discurso e o
aparte de V. Exª.
o Sr. Josaphat Marinho - Muito obrigado por
sua compreensão, Sr. Presidente. Nobre Senador,
V. Exª fala de problemas políticos correlacionados
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com os problemas económicos. Note a a.clyeJt~Dcia~
que foi feita ao neoliberalismo np mun.cio_:_oo Qi<i_JQ_
de Maio todas as manifestações foram de protestos
contra os governos, lá e cá.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço muito a
V. Exª a lembrança do sintoma_tã_o jmpoftant€fâo fracasso dessas medidas que, realmeTJt'ª-,_açp,Qam_ç_ri-_
ando, em escala mundial, um bilhão de desempregados.
De acordo com dados de um-ª rE!.u.Dlão_interna-_
cional de sindicatos realizada na Europa no mês
passado, três bilhões de pessoas estão recebendo,
no máximo, US$2 por dia.
Portanto. é natural, é compreensível que o .
Governo do Presidente FHC, não tendo canalizado
suas energias, sublimado suas energias para realizações em resposta às necessidades da sociedade,
tenha partido para conduzir essas suas energias
transbordantes para agressividade aos Poderes: ao
Judiciário, ao Legislativo e, finalmente, ao sofrido
povo brasileiro.
Agradeço ao nobre Presidente pelo prolongamento do meu período de fala e ao eminente
Colega, Josaphat Marinho, pelo seu aparte que engrandeceu o meu modesto pronunciamento.
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão
por vinte minutos.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sri's e
Srs. Senadores, assomo à tribuna nesta tarde para registrar um acontecimento da maior importância oa vida
política e legislativa do meu querido Estaçlq__çlo .Plauj.._
Como dizia Carlos Castello Branco: ''Teresina é a minha
tena. Todos cantam a sua tena, eu a canto tarnt:lérn"·__ _
Pois o Piauí é a minha terra, e eu a canto _tal11~
bém, parodiando Carlos Castello Branco. No
próximo dia 18, data do aniversário do Deputado
Estadual Humberto Reis da Silveira, a Assembléia
Legislativa do Estado do Piauí reunir-se-á na Cidade
de Jaicós para prestar homenagem a este grande
parlamentar pelos 50 anos de exercício ininterrupto
de mandatos eletivos consecutivos, tanto no antigo
PSD, quanto na ARENA, no PDS e no PFL. R,epito,
Sr'ls e Srs. Senadores: 50 anos ininterruptas, consecutivos, de mandato legislativo! Ora, eu que estou
caminhando para o vigésimo terceiro ano de mandato eletivo consecutivo, verifico que o Deputaçlo
Humberto Reis da Silveira tem mais do que o dobro
do que tenho em mandatos eletivos.
Quero falar sobre a sua personalidade, sobre a
sua pessoa, mas, antes, gostaria de deixar registra-
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. nos nos Anais do Senado Federal dados do seu im_pecável currículo. a fim de que eles pÕssam._acõmpanhar o pedido que farei a posteriori, para que a
Mesa encaminhe votos de congratulações por este
grande acontecimentoc'_
Humberto Reis da Silveira, filho de Frutuoso
_ Jusselirt_Q da Silveira e Constança Reis da Silveira, é
casado com a respeitabilíssima D. Maria de Jesus
;:;.~_rpjjjQ!2ilveir.a~LJm de §eus irmãos, Nelito, de quem
tenho_ muita. saudade, foi . um. companheiro .seu e
·-chefe político em -JaicÓs, durante toda a vicfa.Tevecomo filhos Maria de -Fátima Ara6jo Silveira Barros,
casada com o médico Frederico Ozanam Luz Barros;- Lídia Constança-CSilveira Sousa, casada com
Joao da CruzMoi.Jra Sóúsa; Humberto Reis da Silveira Júnior, funcionário da Assembléia Legislativa,
casado com Maria de Lourdes Nery da Silveira; Maria Celeste AraU]õ -silvefra Maia, casada com o
engeillí'eiro-civTI l'fomeu Benído Maia; Luiz Humberto Araújo Silveira, ·que é casado com Maria Marillê Pinto Sousa Silveira, popularmente conhecido
. como-Seoiffi,-e-e Vereador recentemente eleito à
Câmara Municipal de Teresina, com expressiva votaçãõ;- Humberto Elmer Araújo Silveira, casado com
Nairene Gomes da Mesquita Silveira e Patrícia Fernanda Araújo da Silveira, casada com Jairton Sávio.
O Deputado Humberto iniciou os seus esfuâoseni JaTcós~ prossegliinao em Oeiras-;· antiga
capitafda provínciaaot>iauL Convém sempre lembrar, Oeiras era o Conde de Oeiras, mais tarde,
Marquês de PombaL Ele sempre cita o nome de
suas professoras, sua tia Onorina Reis, O. Con. céTção- Freitas, O. Eva Feitosa e Lília Maria da
-cruz COutinho.

e

e

Mais tarde estudou em Petrolina, Pernambuco,
. n() Gi11ásio Dom Basco, transferiu-se pàra oColégíõ
Municipal São Francisco de safes:-err1íeresina,
conhecido corno ColéQio Diocesano seus Direifores
foram o Pe. Joaquim. Chaves, Pe. PauiÓ Hipólito de
Sousa Libórlo (depois Bispo da· Diocese de Par~
naíba} e Pe. Antônio José do Rego.
Cursou até o 2Q ano do 11 Grau no Colégio São
João, em Fortaleza, tendo como Diretor Odilon
Bralteia;-concluiu o curso no Colégio Diocesano, em
Te-resina; sob a direção do Pe. Alberto de Freitas
Santos. Todos esses a quem me referi são figuras
da maior expressão na comunidade piauiense.
Mediante exame vestibular, entrou para a
Faculdade de Direito do Piauí, concluindo seu
curso em 1954; foi seu Diretor o Professor Cromwell Barbosa de Carvalho; o paraninfo de sua
turma foi o Prof. Clemente Fortes, e o orador foi
Eduardo Neiva.

e
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Passarei a falar dos cargos e funções pútllicas-E, com muita honra, foi Secretário no período
em que exerci o Governo do Estado, entre 1983 e
exercidos por Humberto Reis da Silveira:
1986;
1) Secretário Guarda-Livros do Prefeito de
Jaicós, Capitão Orlando Dias Soares, no período de
- Procurador de Justiça do Estado do Piauí
1945 a 1946;
(aposentado};
2) Deputado Estadual:
- Delegado de Trânsito e Costumes, no Gov- foi eleito pela primeira vez quando possuía
erno do firw.do GeneraLGaioso e Almendra (54/58).
apenas o 2 2 ano científico, em janeiro de 1947;
Sr"s e Srs. Senadores, eis a vida pública de
desde então, como já tive cportunidade de dizer,
um homem que dedicou toda a sua existência à
permanece no exercício da atividade parlamentar;
comunidade de Jaicós e aos Municípios que tão
- exerceu todos os cargos da Mesa Diretora,
bem representa.
inclusive o de Presidente da augusta Assembléia
O Sr. Edison Lobão - V. Exª me permite um
Legislativa do Estado do Piauí, como dizia o
aparte?
saudoso Arimatéia Tito Filho;
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V. Exª. com
-foi membro de todas as Comissões Técnicas
muito prazer, Senador Edison Lobão.
da Assembléia Legislativa, pertencendo atualmente
O Sr. Edison Lobão - Senador Hugo
à Comissão de Constituição e Justiça, eleito seu
Napoleão, V. Exª homenageia um político de longo
Presidente em 14 oportunidades;
curso e um amigo. Vejo que V. Exª possui, entre tan- membro da Comissão Especial que emendou_ - tas outras, a qualidade da lealdade às suas amia Constituição de 1965;
zades.
- membro da Comissão Especial que elaborou
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sem dúvida.
a Constituição de 1969;
O Sr. Edison Loi::Jão - Um político, um homem
-Relator-Geral, por eleição, da Constituição do
que não é leal às suas amizades, na verdade, não é
Piauí de 1989.
digno delas. V. Exª o é; é digno, a vida inteira, em
Possui Humberto Silveira as seguintes contudo quanto faz; é digno também na preservação
decorações e distinções:
dg_s_amigos que, ao lo_ngo do tempo, foi formando.
- Grande Oficial da Ordem do lpiranga, conO SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado.--ferida pelo Governo do Estado de São Paulo;
0 Sr. Edison Lobão - V. Exª falava sobre o
- Medalha do Mérito Legislativo do Piauí, conDeputado Humberto Reis da Silveira, com 50 anos
ferida pela Assembléia Legislativa;
de mandato- uma vida -. e me faz recordar o ex- Medalha· Renascença do Piauí, no grau de
Deputado Manoel Novaes. Eu era Presidente da
Grande Oficial, conferida pelo Governo do Piauí;
União lnterpariamentar, e fizemos, certa vez, uma
viagem ao Canadá. Convidei o Deputado Manoel
- .Comenda do Mérito da Costa e Silva, outorNovaes para integrar a delegação brasileira; foi a
gada pela União Brasileira de Escritores do Piauí
primeira viagem ao exterior feita por ele e a única,
(UBE-PI);
creio.
No exterior - tanto na Suíça, como na
- Sócio-Benemérito da União Brasileira de
Inglaterra, na França e no Canadá -, eu o apresenEscritores do Piauí (USE-PI);
tava como sendo o Deputado mais antigo do Brasil
- Medalha da Polícia Militar do Piauí;
e, possivelmente, um dos mais antigos do mundo.
- Membro Benemérito da Sociedade Ecológica
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Foi nosso colega
Amigos do Pantanal- SEAPAN;
na
Câmara
dos Deputados, inclusive.
- Diploma Amigo do Verde, conferido pela SoO
Sr.
Ed1son Lobão - Ele já possuía mais de
ciedade Ecológica Amigos do Pantanal- SEAPAN;
40 anos de mandato àquela época, e causava
- Comendador da Soberana Ordem dos
grande sensação o fato de que era o Deputado mais
Cavaleiros de São Paulo Apóstolo;
antigo do mundo, com 40 anos de mandato. Imagine
o nosso Humberto Reis da Silveira, com 50 anos!
-Membro da Loja Simbólica Liberdade TeresiCreio que a homenagem que V. Exª presta ao Depunense, do GOB;
tado do Piauí na verdade se destina à classe
- Fundador da Loja Simbólica Cruzeiro do Sul
política, aos políticos brasileiros, ao homem que foi
Y,doGOB;
___capaz de servir ao povo por tanto tempo, anganando
- Foi o primeiro Secretário de JI.Jstiça
sempre _a confiança de sua gente por cinco décadas.
Cumprimento, portanto, o Deputado Humberto, mas
Estado do Piauí.

-do

---------------------------------------
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cumprimento V. Exª pela lembrança de homenagear
um homem dessa es!irpe e desse jaez. Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço a V.
Exª, Senador Edison Lobão, o aparte que acaba de
oferecer e que me toca de perto em função dos profundos iaços de estima, amizade, consideração e respeito que me unem ao Deputado Humberto Reis da
Silveira.
Continuarei a falar a respeito de sua personalidade, mas não quero privar-me de ouvir o Senador
Bernardo Cabral, que já se apresta para segurar o
microfone.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Hugo
Napoleão, pensei que somente eu foss? interrompêlo. Vejo agora que vaieu o Senador Edison Lobão
aparieá-!o, porque assim, amanhã, quando lerem o
discurso de_ V._E)I!l, vão fazer a comparação entre o
brilho do Sol e o da lamparina ...
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Discordo; ambos
têm o brilho do Sol.

O Sr. Bernardo Cabral - ...e, com isso, os seus
leitores verão que valeu a pena eu dar a seqüência em
que corro o risco de ser repetitivo, dadas as qualidades
já ressaltadas pelo Senador Edison Lobão sobre a
atuação de V. Exª..A grande_\fert:l<l.d_e_$_qu~ DO firma-_
mente da vida de Humberto Reis da Silveira, V. Exª_ê€l
pona como verdadeiro astr(>nom_o__ROrqll_e__j~_~s__E;!s
trelas da fulgurância de ouem_exerçita_urn_ma_ndato
longo de 50 anos ininterruptas. E me dou conta,
Senador Hugo Napoleão- V. Exª é o Líder do nosso
Partido-, de que é preciso aiguém ter, no íntimo, muita
amizade por outrem para que possa fazer um registro
dessa natureza.

ªº-

O SR. HUGO NAPOLEÃO- E é o caso.
O Sr. Bernardo Cabral - É exatamente o
caso. Verifico que V. Exª não exercita aquele exercício
rasteiro da bajulação. V. Exª faz o registro de um
amigo com quem conviveu, que conheço - foi R.elator
da Constituição de 88 -, e mostra ao Senado que a
pessoa só envelhece - observe bem V. Exª:- guªnd_o
nela os sonhos dão lugar aos lamentos. Se a pessoa
não se lamenta, se continua sonhando, ela não envelhece. Portanto, o nosso Deputado Silveira, malgrado
esses 50 longos anos de exercicio ininterrupto na
política, não envelheceu; ele continua sonhando
com um Brasil melhor e acorda, na realidade, com
um discurso como esse, pronunciado por V. E:xª.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - O aparte de V.
Exª, eminente Senador Bernardo Cabral, sem dúvida
alguma, demonstra à saciedade os conhecimentos e
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a cultura que envolvem a grande personalidade de
V. Exª.
~~O Deputado Humberto Reis da Silveira costuma ser chamado de Deputado Humberto Reis. E acada eleição o seu slogan é "Humberto Reis, mais
uma vez". O slogan é o mesmo, nunca mudou, e ele
sempre foi reeleito.
- ---- O Sr. Elcio Al\fa_res - Permite-me _v. Exª um
o--aparte?

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V. Exª, líder
do Governo, com praí:er.
O Sr. Elcio --Alvares - Senador Hugo
NapofeãO,gostanãâefazeir esfe-aparte partindo do
raciocínio desenvolvido pelos eminentes colegas
- Edison Lobão e Bernardo Cabral. Há um fato muito
importante que ressumbra do pronunciamento de V.
Exª. Observando os programas de grande contato
_com o público, percebemos que há sempre uma
matéria, uma colocação que vem em detrimento da
classe política. Particularmente com relação à televisão, onde há debates, as figuras do Senador e do
Deputado são sempre encaixadas como figuras caricatas. Nunca se homenageia um Senador ou Deputado como uma figura que realmente trabalha pela
. comunidade. E senipre que há uma fala, ou seja,
__quando há referência a um político, seja prefeito ou
_qualquer outro, é no sentido de que é corrupto, que
_to.do_ político é assim. Isso cria, portanto, uma im_agem negativa. E de tanto se falar, a mentira vai tornando forma que vem a se transformar numa realidade que é desprimorosa para a classe política. Isso
não quer dizer que o político, de uma maneira geral,
está absolvido de todos os males e todos os pe_cados. Numa comunidade, há jornalistas, médicos,
-_advogados, políticos, uns bons e outros maus. Den. tro
Classe politica âe minha vida íá vão
trinta e tantos anos de ativiàaàe política -, conheci
figuras notáveis. Figuras que sempre timbraram no
sentido de dar à classe política dignidade, exerci-tando o mandato com honestidade, com amor ao
bem público. E o exemplo de Humberto Reis da Sil-veira, neste momento, não fica adstrito ao Piauí.
Creio que é um exemplo nacional. Alguém que ao
longo da vida, durante 50 anos, deteve mandatos
populares é alguém que tem o apreço da sua comunidade, da sua cidade, da sua região. E do Piauí
esse exemplo serve para todos nós. Quando se falar
- -de alguém que exerce o mandato com dedicação,
vamos buscar então o nosso Deputado Humberto
Reis para ser esse paradigma da figura que todos
invocamos. O Senador Edison Lobão disse bem: o
ombros, às vezes, o verpolítico carrega_so.bre

da
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dadeiro madeiro, carrega todas as preocupações de
sua comunidade, o político retrata com fidelidade o
sentimento de seu povo. E torcemos ardorosamente
para que haja um grande número de políticos bons,
honestos e dedicados. Em toda comunidade, como
já disse, existem bons e maus. No momento em que
V. Exª pronuncia seu discurso de louvaçãoau_m
homem que dedicou a vida inteira praticamente ao
interesse público, a sua cidade, a sua região, quero,
de maneira muito modesta, juntar minha voz às dos
Senadores Edison Lobão e Bernardo Cabral para
dizer a V. Exª, na qualidade de Líder do meu Partido, o PFL. que Humberto Reis da Silveira transcende o Piauí, avança as fronteiras do Piauí para
se refletir no território brasileiro como exemplo do
homem público que dedicou à sua terra o melhor
dos seus esforços, o melhor do seu ideal, o melhor
da sua inteligência. Parabéns a V. Exª por trazer um
registro que nos agrada profundamente pela figura
que está sendo homenageada. Também desejo
estender ao Deputado Humberto Reis da Silveira a
nossa palavra de apreço e admiração. V. Exª foi feliz
fazendo esse discurso, e nós muito mais porque
tivemos oportunidade, por meio de apartes aqui já
proferidos, de reiterar a nossa confiança indestrutível nos mandatos que são exercidos com digfli.-_
dade e que louvam e enaltecem sobremodo a democraciabrasileira.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço o
aparte de V. Exª e enalteço a imagem que faz, ou
seja, a de que o Deputado Estadual à Assembléia
Legislativa do Piauí, Humberto Reis da Silveira,
neste momento, transpõe os umbrais da própria
Casa para se inserir no conceito da política
brasileira. Lamentavelmente, tem V. Exª razão. Muitas vezes somos vitimas ou de injustiças ou de
estórias mal contadas. São muito penosas, geram
sofrimento e nos obrigam, às vezes, a explicações
que não deveríamos ter que dar. Mas isso é da
essência da vida pública.
Como a democracia se dá em ambiente de adversidade, de disputa, isso eventualmente acontece, embora tenha sempre dito à juventude do meu Estado que
devemos fazer uma política de elevação e respeito, para
que nossos filhos dela possam se orgulhar.
O Sr. Francelina Pereira - V. Exª concede-me
um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vou recolher com
muito prazer o aparte do Senador Francelina Pereira.
O Sr. Francelina Pereira - Meu caro Líder,
Hugo Napoleão, V. Ex• começou seu discurso
dizendo que cantava a sua terra. Está certo. Ese_tQ,
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dos cantam a sua terra, também vou cantar a nossa.
De mineiro todo br?sileiro tem__um pouco, inclusive
_V_._Exª,_ pelo equilíbrio, pela serenidade, pela vocação de discutir os temas nacionais e mundiais
seni perder o sentido que se extrai da vida comunitária nas pequenas cidades dos estados que repLeli_enta!JlQ§. \,1. !;{<ª §abe m!J]to_tlê_rT1_QlJ_ê_tive-ª graça
de nascer no Piauí.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Para grande orgulho de todos os piauienses.
O Sr. Francelina Pereira - Sempre guardei
identidade com minhas origens, com minha família
que lá reside e, ao mesmo tempo, guardeio amor à
bravura; ao trabalho-e inteligência ·ae todos que
fazem a grandeza do Estado do Piauí. De longe,
mas todos os anos visitando minha cidade no Piauí
e revendo os amigos e companheiros, inclusive V.
E>C-! quando lá está, sempre tive a oportunidade de
conviver com o Deputado Humberto Reis. E como V.
- E>C-! nunca traz ao plenário do Senado assuntos que
não tenham expressão ou não traduzam o sentimento da comunidade estadual ou do- Brasil inteiro,
confesso que cada vez mais me convenço de que
Humberto Reis, que conheço muito bem, é uma das
figuras mais expressivas, mais competentes e tam-bém das mais honradas do Estado onde nascemos.
O -SR~ HUGO NAPOCEAO-- É verdade. Humberto Reis ternmuifó ap-reço por v~ EXª.
O Sr. Francelina Pereira .:_ Tenho por S. Sª
grande admiração, até porque os homens públicos
do Piauí têm um sentimento de probidade e de honradez que merecem sempre o respeito, a consideração, a estima e o apreço de todos os brasileiros.
Por isso mesmo, em nome de Minas Gerais, que
represento aqui nesta tribuna e onde exerço minha
vida pública por mais de quarenta anos - fui Deputado Federal, Governador e agora, Senador da
República, e dos mineiros-, quero transmitir a Humberto Reis, por intermédio de V. Ex•, meu abraço fraternal, minha emoção e a certeza de que o exemplo
de S. s• vai frutificar sempre para projetar ainda
mais nosso Estado de origem, o Piauí. Meus
parabéns, caro Sen?-dor Hugo Napoleão. Seja feliz
em seu pronunciamento e faça de Humberto Reis
sempre uma bandeira para os piauienses e os
brasileiros. Muito obrigado.
O SR. HUGO NAPOLEÃO----=-Senador Francelina Pereira, V. Exª, que é hoje o orgulho de Minas
Gerais, onde acaba de ser eleito Senador com expressiva votação, terra da qual já foi Governador, é,
s~em dúvida, um dos grandes orgulhos do Piauí. V.
__ 8<!_,__ ç_0_m.Q_La~ia ,Juscelino Kubitschek quando lem-
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brava a sua Diamantina, lembra sempre a sua Angical e costuma ir sempre ao médio Parnaíba, para
conviver com os seus irmãos, seus familiares, seus
sobrinhos, enfim, V. E)(! não esconde nem nega sua:·
origem, e essa é mais uma de suas grandes qualidades.
O Deputado Humberto Reis da Silveira certamente vai ficar extremamente emocionado quando
tomar conhecimento do magnífico aparte que V. Exª
acaba de oferecer ao meu modesto pronunciamento.
Muito obrigado.
O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Líder Hugo
Napoleão, V. Exª permite-me um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Pois não, com
muito prazer, nobre .Senador Joel de Hollanda.
O Sr. Joel de Hollanda - Senador Hugo
Napoleão, gostaria de cumprimentá-lo pela homenagem que V. Exª está prestando a um homem
público que durante cinquenta anos dedicou a sua
vida ao Parlamento. É um exemplo a ser seguido
pelos jovens que devem ver na vida do Deputado
Humberto Reis da Silveira a demonstração de amor
à sua terra, o Piauí, e de amor à causa pública, sobretudo na atividade legislativa, tão frágil e tão sujeita a mal-entendidos, a distorções por causa da
sua própria fragilidade. V. Exª ressalta bem as qualidades de homem público do Deputado Humberto
Reis da Silveira que sempre pautou a sua vida pela
defesa dos interesses do Piauí. Se o Senado Federal é a Casa da Federação, as Assembléias Legislativas representam a Casa dos Estados. Ao homenagear o Deputado Humberto Reis da Silveira, V. Exª
está homenageando todos os Deputados estaduais
do País, que, no dia a dia das Assembléias Legislativas, prestam sua ajuda no processo de desenvolvimento de seus Estados. Parabéns a V. Exª pelo
excelente pronunciamento que faz e pela homenagem sincera e tocante que presta a um homem
público, que durante meio século dedicou sua vida
ao desenvolvimento do Estado do Piauí.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Senador Joel
de Hollanda, V. Exª, que é uma das mais destacadas figuras da vida pública pernambucana e
brasileira, dá um testemunho de onde devem ser
situadas as coisas com relação ao episódio bonito que estou a narrar do cinqüentenário legislativo do Deputado Humberto Reis da Silveira.
Fico muito grato a V. Exª.
Sr. Presidente, vou caminhando para o final do
meu discurso. Vejo que V. Exª teve tolerância para
com este orador, certamente por haver percebido o
cunho de sentimento que procurei colocar neste dis-
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curso ao falar de um dos mais aueridos amigos que
a vida me deu.
Eu me permitiria contar-ihes uma passagem,
Sr"s e Srs. Senadores. Quando fui Governador do Piauí, o Deputado Humberto Reis da Silveira era Se~cretâríiJâa-Justiça. Lamentavelmente, em determinado
momento, ele fraturou o pé, e eu fui visitá-lo em sua
residência, em Teresina. Lá eu lhe disse que o nosso
próximo despacho seria na quarta-feira seguinte e que
eu me disporia a sair do Palácio do Kamak para ir à
sua casa, para despachar com ele os assuntos da Secretaria. Quando eu menos esperava, naquela quarta- feira, o então Secretário Humberto Reis da Silveira,
carregado numa cadeira, entrou em meu gabinete e se
postou diante da mesa.
Então, disse-lhe o que sempre costumo dizer,
evidentemente em caráter atetivo: "Seu teimoso.
Você é um homem teimoso".
Nós nos tratamos com essa afetividade.
É um homem em quem se pode confiar. Se ele
conversar a dois, a três ou a quatro, jamais narrará o
que foi conversado, tamanha a discrição e o sigilo
que gQsta de manter. _
Também, na Secretaria da Justiça, ele me
auxiliou muito nos entendimentos com o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, sempre colocando a sua palavra ponderada, equilibrada e firme
a serviço da harmonia entre os Poderes Executivo e
Judiciário.
Para concluir, Sr. Presidente, vou apresentar
dois requerimentos: primeiro, que V. Exª autorize a
TV Senado a extrair cópia da fita do meu pronunciamento com os apartes dos Senadores Bernardo
Cabral, Edison Lobão, Elcio Alvares, Francelina
Pereira e Joel de Hollanda; a fim de que possamos
remetê-la ao homenageado; segundo, tendo em
vista que a Assembléia Legislativa, conforme disse
no início do meu pronunciamento, vai reunir-se em
Jaicós, no dia 18 de maio, aniversário desse grande
Parlamentar que completa cinquenta anos de mandato eletivo, que a Mesa envie congratulações à Assembléia Legislativa do meu Estado.
Com essas palavras, agradeço mais uma vez a tolerância de V. Exª, os apartes oferecidos e a
paciência do Plenário.
Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
- -sera:-a:tenaiao-na forma-regimental. Senador Hugo
Napoleão.
Embora não se trate de matéria que tenha sido
submetida a votos e por isso não tenha a Mesa a
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possibilidade regimental de associar-se a essas
homenagens. não posso deixar de expressar pessoalmente a admiração por alguém que vem há
tanto tempo recebendo de seu povo a confirmação
da confiança que inicialmente nele depositou há cinaüenta anos e que merece, pelo seu comportamento, a homenagem de um homem contido,
sério, equilibrado como V. Ex". Não posso deixar de
expressar a minha admiração a alguém que tem
essa história.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requenmento que passo a ler.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 302, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
ex-Senador Benjamin Farah:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b} apresentação de condolências à família e
ao Estado do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1997. Senador Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esse
requerimento depende de votação do Plenário.
Poderão fazer uso da palavra os Senadores que o
desejarem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB.
Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tomei a iniciativa, juntamente com o
Senador Josaphat Marinho, de encaminhar esse requerimento à Mesa, propondo uma homenagem
póstuma ao ex-Senador Benjamim Farah, cujo
falecimento ocorreu há poucos dias, no Rio de Janeiro. Embora já estivesse em avançada idade, o
seu passamento surpreendeu-me, porque não faz
muito tempo o encontrei nos corredores do Senado
Federal e, depois, neste plenário. Notei nele não apenas a lucidez que sempre o caracterizou, como, sobretudo. o seu saudável estado físico. Conversamos
longamente, e ele me afirmou que saíra da vida
pública e estava no Rio com a família, procurando,
ao mesmo tempo que gozar uma aposentadoria
modesta., temar escrever alguma coisa relacionada
com as suas memórias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conheci
o ex-Senador Benjamim Farah como seu colega na
Câmara dos Deputados. Evidentemente, ele me pre-
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cedera lá como Constituinte de 1946, em outros
manda:tos, pofq!Je -a-. época eu -era .· Deputado
Estadual na Paraíba.
Sempre tivemos grande afinidade, porque uma
das qualidades primordiais de sua personalidade
sempre foi a de um político por vocação. Ele atuou
numa época em que existia mesmo, com muito
maior ênfase, a chamada política corporativista O
ex-Senador Benjamim Farah, tanto na Câmara dos
Deputados quanto no Senado, foi um legítimo representante das reivindicações dos servidores públicos.
federais. S. Ex" era conhecido como tal; dava tudo
de si em defesa daqueles que trabalhavam para o
Estado. E por uma razão muito simples, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores: quando foi eleito para
a Câmara dos Deputados, o Rio de Janeiro, então
capital federal, acolhia, na sua população, milhares
e milhares de servidores públicos, como ainda hoje.
Apesar da transferência para Brasília, o que se sabe
é que no Rio de Janeiro há mais servidor público
federal do que no Distrito Federal.
Mas Benjamim Farah não se limitou a isso. Ele
foi um autêntico representante do Rio de Janeiro na
Câmara dos Deputados e, depois, no Senado Federal. Conduziu-se sempre com dignidade e espírito
público. Era um homem simples, por vezes até simplório. Ele exalava bondade. Nunca presenciei o ex-senador Benjamim Farah alterar a sua-voz, para re_!:rirTlÍJ1ªr_gue_l11 <lll_er_ ql.J-'ª fosse.._ F'E!Io_ cont@.do, fazia
questão de se dar com todos. Era um c-onciliado-r por
natureza. O que lhe valeu, na legenda do antigo
PTB - porquanto de procedência getulista -, um
lugar de destaque. Depois, quando tivemos deflagrado o golpe militar de 64, o ex-Senador Benjamim
Farah estava ao nosso lado, na Câmara dos Deputados, lutando contra o garroteamento das liberdades públicas e procurando resistir ao que então se
passava no País, no mais obscurantista autoritarismo de que já tivemos notícia no Brasil. Na época
das célebres suspensões de direitos políticos, cassações, torturas e desaparecimentos, ele teve a
coragem de ficar conosco. Foi um dos fundadores
do Movimento Democrático Brasileiro, ao meu lado e
de tantos outros, ali no Anexo I do Senado Federal.
Portanto, não só pelo que fez pelo Estado do
Rio, pelo Brasil, na Câmara dos Deputados e no
Senado· Federal, do ponto d~ vista de elaboração
legislativa, mas sobretudo pela sua coragem cívica,
pelo seu destemor, merece o respeito do Senado, o
respeito do Congresso Nacional.
Na Câmara dos Deputados e aqui, em várias
oportunidades, ele teve-missões importantes a cum-
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prir: foi Secretário na Mesa Diretora da Câmara-dos
Deputados e Vice-Presidente do Senado Federal; foi
presidente e vice-presidente de várias comissões
técnicas na Câmara e no Senado; foi Líder do PSP
na Câmara dos Deputados e Vice-Líder do antigo
MDB no Senado Federal, quando aqui estava ao
lado de Nelson Carneiro, Josaphat Marinho, de Rui
Carneiro e de tantos outros, numa fase em que, se
não me engano, a Bancada do MDB era de apenas
sete Senadores. E era oposição não apenas a um
governo militar, mas ao regime militar.
Não seria neste momento, portanto, Sr. Presidente, em que ele desaparece, que ficaríamos silentes. Estou aqui para altear a minha voz e reverenciar
a memória de um dos grandes brasileiros que conheci no desempenho da vida pública no Congresso
Nacional.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Exª,
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador
Humberto Lucena, V. Exª acaba de traçar concisamente, mas com muita precisão, o perfil de Benjamim Farah. Não tenho propriamente o que acres~
centar. V. Exª já pôs em relevo suas qualidades de
parlamentar, de homem público. Queria ápenas
acrescentar que se tratava de uma figura de extrema
modéstia e encantadora cordialidade.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Exatamente,
nobre Senador Josaphat Marinho, era esse talvez o
traço mais peculiar da pessoa que convivia diariamente conosco. Mas, por trás daquele suave comportamento, ninguém imaginava que havia o homem
público que ficou ao nosso lado resistindo, até que a
ditadura caiu no Brasil com a escolha de Tancredo
Neves para a Presidência da República.
Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras,
carregadas de emoção, numa homenagem a um
homem que exerceu 32 anos de mandato, na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
chamaria a atenção dos presentes para uma partic•Jiaridade: Benjamim Farah foi eleito Senador
em i 970, quando o então Movimento Democrático
Brasileiro íoi praticamente varrido das urnas pelo
voto em branco e pelo voto nulo, porque, naquela
época, os estudantes e os trabalhadores, num protesto contra o Governo do General Médici - a
época mais sombria da ditadura militar -, resoiveram votar em branco. Salvaram-se apenas dois
nomes propostos ao Senado, no Rio de Janeiro:
Nelson Carneiro e Benjamim Farah.
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-- - Sr: Presidente, esse é o homem público que
neste momento homenageamos. Ao terminar minhas palavras, quero enviar à sua esposa, D. Elza
França Farah, e aos seus filhos minha manifestação
de profunduo pesar, que é também de toda a Bancada do PMDB mi Câmara dos Deputados e no
Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex•
quer encaminhar, Senador Joelde Hollanda?
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O
Senador Joel de Hollanda está inscrito para falar,
mas no momento estamos encaminhando a votação
do requerimento de pesar pela morte do ex-Senador
Benjamim Farah.
Constato a presença na Casa de número suficiente de Srs. Senadores para permitir a votação,
nos termos do inciso III, "c", do art. 215 do Regimento Interno.
Submeto, portanto, o requerimento à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
--Aprovado.
A deliberação do Plenário será cumprida.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N!! 303, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso 11, alínea c, item
12, do Regimento Interno, requeiro que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 132, de 1995, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, 5 de maio de 1997. Senador Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente, consoante o disposto no art. 255, inciso 11, alínea •c•, item 12 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A
Presidência incluiu na pauta do próximo dia 08,
quinta-feira, Projeto de Lei da Câmara, nº 5, de 1997
(2.576/96, na Casa de origem), que dá nova redação
ao Inciso I, do art. 22, da Lei nº 8.829, de 22 de
dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior
Brasileiro, as carreiras de Oficial de Chancelaria e
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/•.ssisieme de Gilancelaria, em aditamento
pal.ltá -- -aas-lrderançéiS- dá -c-ama-ra dOS -o-eputãdOs- e- -do----Senado Federal, poderia assumir a direção da
;.;revista para !:"t\JUele dia.
Aliança Renovadora Nacional porque, com certeza,
O SR. ;-·:1ESIDENTE (Geraldo Melo) - Conele deixaria o Governo, a Presidência da República,
cedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira
com o País vivenciando a plena democracia, da
para <.;ma comunicação inadiável, pelo prazo de
mesma forma que eu deixaria a presidência do parcinco minutos. :10s termos do art. 14, inciso Vil, do
tido no regime de liberdade, conseqüentemente, de
Regirnento !m:etilO.
revogação da exceção, dos atos excepcionais.
O SA. F"l.ANCELINO PEREIRA (PFL - MG.
Sr. Presidente, quer no jogo do entendimento,
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
quer no da estratégia e da colocação aberta na
ora.dor.) - Sr. :'residente, Srªs e Srs. Senadores,
tribuna, nas ruas e nas praças deste País, fomos
não tenho o hábito de trazer a esta tribuna assuntos
companheiros de uma luta que se somou àqueles
divulgados psía imprensa, mas confesso que hoje fui
que combateram o .. regime de então. Por isso
surpreendido ;:;::>m uma entrevista de um companmesmo
é que a imprensa brasileira jamais cometeu
1eiro, de urn <-.migo, de um Senador a quem muito
a injustiça de criticar a figura do Presidente Ernesto
admire: o Líder do Governo nesta Casa.
Geisel porque foi o grande batalhador para que o
S. E::" soncedeu entrevista ao jornalista
País retomasse à democracia.
Maurido Dias. r:;ublicada no Jornal do Brasil, com o
Ora, Sr. Presidente, não se compreende que, a
~ítulo "Governo errou nas reformas•. Tem-se a imessa
altura, o meu querido Líder Senador José
pressão de que S. Exª estaria falando já como Líder
Roberto Arruda possa dizer que o PFL não tem a
da Oposição, "'mbora::.:-é claro=--s: Exi! tenha a
visão do jogo do processo político, porque permaiiberaade de divergir dos temas, assuntos e
nentemente estamos atentos a esse jogo, a essa esposições assu-: nidas pelo Governo que lidera nesta
tratégia,
a tal ponto que hoje somos o partido de
Casa. O Senaoor José Roberto Arruda começa por
melhor organização política do País: somos 106 ou
dizer que o n~~u Partido, o PFL, "tem visão curta e
107 Deputados Federais, a maior bancada na
não percebe 0 jogo sutil do processo político•, uma
Cãmara Federal e no Senado da República - nesta
declaração qu"' considero equivocada e infeliz, porCasa, somos 24 Senadores -; temos mais de mil
que dizer-se q•Je o Partido da Frente Liberal não tem
prefeitos, milhares de vereadores, uma organização
visão cara pe;c:eber o jogo sutil do processo político
que atinge todo o território nacional.
-; cometer <.;mE< heresia. Na verdade, somos de um
E o que é mais, Sr. Presidente, é que a
;;ar:ido com Jor:ga história na vida política e demos
posição que assumimos, de certa forma, confundegrc.nde contritu;ção, ora com sutileza, ora com brase, quanao não ultrapassa, com o próprio desemvura e a céu e.berto, pela devolução constitucional
penho da socialdemocracia. E o Senador José
do País, para a vigência da democracia.
Roberto Arruda assinala:
O próprio ?residente Tancredo Neves dizia que
o Partido da Frente Liberal foi o que mais assumiu
"Mas o que acontecia é que o procuma posição histórica, que permitiu que o País tranesso de mudança na história brasileira está
sitasse do regime autoritário para o democrático. De
sempre capitaneada pelo iib~ralismo. O
nossa parte, Sr. Presidente, com sutileza ou em proPSDB é formado, majoritariamente, por senunciamentos ;ncisivos, contribuímos, ao lado de
tores progressistas. Não tenho dúvidas de
Petrônio Portella, de Marco Maciel, de Jorge Bomque o pensamento liberal e o pensamento
hausen, de Hugo Napoleão e de tantos outros Líderes,
da socialdemocracia, no Brasil, coincidem
para que o País retomasse à plena democracia.
numa primeira fase de mudança."
Eu mesmo. Sr. Presidente, quando fui sondado
Coincidem não apenas na primeira fase de
para presidir ,) Partido da Aliança Renovadora Namudança, mas coinciqem em todas as fases e, muicional, em co;1tato com o então Presidente da
tas vezes, a nossa posição liberal ultrapassa o
República, Ern-;.sto Geisel, disse a S. E~ que desepróprio jogo da socialdemocracia no País, porque,
java saber para onde caminhava o País, porque só
em verdade, todos nós somos sociaisdemocratas,
poderia ace1iar. na vida política ou parlamentar, uma
todos nós somos liberais num amplo sentido.
'11issão identiikaàa com o peiisãmerito-de retomo à
Em primeiro lugar, defendemos o liberalismo
democracia " de busca do regime mais aberto
político, que é aquele que intui e ordena as liberpossível. S. E:;ª, o Presidente Ernesto Geisel, dissedades públicas e individuais. Ao mesmo tempo, deme de forma ciara que eu, atendendo à convocação

a

60

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Mmo 1997

alternativas para resolvê-los, desafio a que educador
fendemos e lutamos pelo liberalismo social, que é
e educando devem ser submetidos a todo momento.
aquele que procura corrigir e eliminar, tanto quanto
possível, as injustiças, as desigualdades económiPor isso, como professora inclusive, exercendo
cas e essa perversa distância que existe entre ricos
o magistério durante 23 anos, sempre defendi que
e pobres neste País.
uma das funções básicas da escola é, sem dúvida, a
formação de cidadãos- críticos, criativos e principalSomos um Partido de centro, inclinado para a
esquerda, com uma visão social de tudo o que aconmente atuantes, engajados em sua sociedade. Era
tece nesta Nação. Quero, portanto, deixar a minha
assim que Paulo Freire desafiava os professores.
estranheza ao Líder do Governo nesta Casa, no
Era assim que desafiava os alunos que trabalhavam
sentido de que possa recompor a sua palavra percom seu método. Dentro da sua linha da pedagogia
dos oprimidos, ele fazia ver realmente que, para
ante a Nação brasileira, perante o próprio Governo e
haver aprendizagem, não basta apenas saber ler ou
perante o Partido da Frente Liberal, que com ele
comunga o trabalho de fazer com que este País se
escrever, precisamos interpretar a realidade, a sidesenvolva sempre, corrigindo a perversa distância
tuação e a história do mundo que nos rodeia.
na vida social brasileira.
Portanto, o Brasil, nesse momento, ao perder
um dos seus maiores ? maisfamosos educadores e
Muito obrigado.
pedagogos, fica, sem dúvida, com uma grande laO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Por percpna nQ. área da edu_cação, rnas, por outro lado, nos
muta com o Senador Joel de Hollanda, concedo a
ensina e nos demonstra o exemplo que deve ser
palavra à nobre Senadora E mil ia Fernandes.
seguido, do homem engajado no seu tempo, homem
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB - RS. Proengajado·
e apostando na educação como uma
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oraforma
de-criar,
revolucionar e formar cidadãos.
dora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
Portanto, está aí o desafio. Graças a Deus, Sr.
gostaria de agradecer a compreensão do Senador
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cada vez mais as
Joel de Hollanda, que, entendendo da necessidade
escolas e os educªdore_s começam _a derrubar os
de falarmos mais rapidamente por outros commitos
e se dão conta de que, hoje, a discussão
promissos assumidos, cede-nos o seu espaço.
política de uma reforma agrária, de uma violência
Neste momento, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
que é a todo momento vivida nas ruas, de uma CPI
Senadores, queremos nos unir às homenagens que_
que
está sendo discutida no Congresso Nacional, de
o Senado Federal, no final da semana passada, preum
impeachment
de um presidente que sacudiu toda
stou ao educador Paulo Freire pelo seu falecimento.
a juventude deste -País, sao assuntos e temes que deTambém estamos nos somando às condolências envem ser discutidos nas salas de aulas, sem nenhum
viadas a sua família.
partiCIC>:--maúamó lorrilaÇãO
cidadarna, como enga--Gostaríamos, ainda, de registrar a perda que o
jamento,
desenvolvendo
cada
vez mais o espírito
Brasil e o mundo sofrem neste momento com o
crítico
e
principalmente
democrático.
Paulo Freire fez
falecimento de Paulo Freire. Educador que soube
isso
durante
toda
a
sua.
vida
e
a
sua
trajetória.
trazer suas idéias renovadoras e revolucionárias Por isso, ainda hoje, nas melhores escolas do
por que não? - à educação, incompreendido em dePaís,
sejam privadas ou públicas - e tenho exemplo
terminado momento em nosso País, passou alémfronteiras e conseguiu dizer e mostrar seü-cóm--=-- --no-nosso Estado do Rio Grande do Sul - aos
movimentos, aos assentamentos dos sem-terras, aos
promisso com a renovação e com seu método renomovimentos, às barracas pretas onde é dada a eduvador de alfabetização.
cação para os filhos dos colonos, fala-se em Paulo
O método Paulo Freire, sabemos, sempre foi,
Freire que sempre mostrou que a educação tem que
mesmo talvez em momentos mais difíceis, dentro de
partir
da vivência. Muitas vezes se fala na necessidade
escolas da periferia, de escolas particulares, escolas
de formarmos cidadãos conscientes, mas consciente,
estaduais, no Movimento dos Sem Terra, na alfabetiSr. Presidente, é aquele que não apenas conhece a rezação de adultos, de_ trabalhadores, de operários,
alidade, mas também busca atuar nela com posturas firum desafio para todos os educadores e para todos
mes, com participação e determinação.
os estudantes deste País. Ele sempre mostrou queEm síntese, era isso que queríamos registrar.
e era o básico de seu método - precisamos aprenFoi muito breve, teríamos que falar muito mais. Era
der a partir da realidade que nos rodeia. Só aprenesse nosso objetivo, mas. diante de outros comdemos quando nos informamos sobre a situação e
promissos, precisamos nos retirar. Devido à boa
os problemas e, junto com a sociedade, buscamos
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vontade do Senador Joel de Hollanda, que nos
cedeu seu espaço, tivemos essa oportunidade, mas
estou, inclusive, regimentalmente impedida de conceder o aparte ao Senador Laura Campos, que
tenho certeza engrandeceria e enriqueceria nosso
pronunciamento. Porém, tenho apenas o espaço de
cinco minutos, concedidos pelo nosso Regimento.
Mas nosso registro é de que tiremos lições da vida
desse educador, desse homem que soube resistir,
que foi expulso do nosso País e que voltou para
dizer que o Brasil perdeu um período significativo,
onde a educação poderia ter sido tratada com mais
dinamismo, mais raciocínio, mais responsabTfiOa.ae·
e, principalmente, com mais crítica.
Portanto, estamos nos somando às homenagens que o Brasil e tenho certeza muitos outros
países estão reverenciando, prestando ao ilustre
pedagogo Paulo Freire. Tenho a certeza de que seu
exemplo deve e, principalmente, precisa ser seguido
cada vez mais em nosso País.
Esse é o registro que fazemos, com nossos
agradecimentos pelo espaço concedido.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. V.
Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Si% e
Srs. Senadores, trago hoje a esta Tribuna um assunto que é do maior interesse para Goiás e o Centro-Oeste. Falando para um enorme público
agricultores, em Ribeirão Preto, o Presidente Fernando Henrique Cardoso não economizou projeções
otimistas sobre o futuro de nossa economia agrícola.
Garantiu que serão buscados todos os caminhos
para transformar o Brasil num grande celeiro
mundial, anunciou que a partir deste ano os créditos
agrícolas de custeio serão antecipados para o mês
de maio, e expressou todo o seu apoio ao "Fórum
Nacional de Agricultura", criado com o objetivo de
definir novas politicas para o setor.
As palavras do Presidente não poderiam ser
mais oportunas. Parece que existe de fato uma nova
consciência do Governo para a importância do setor
rural no desenvolvimento do País. Aos poucos, o
economicismo de gabinete vem sendo derrubado
pelas evidências que os recalcitrantes negavam-se a
enxergar. É a agricultura que cumpre o grande papel
social de segurar o homem no campo e impedir o inchaço das grandes cidades. É ela que garante o desenvolvimento do interior. Será impossível pensar
uma política de combate à fome, sem aumentar a
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produção agrícola. Epara um páísque está vivendo
Lima con]untura-crífié:ana sua balança:camercial, a
alternativa mais realista é concentrar prioridades na
produção e na exportação de grãos.
É bomter- o President!~
prinCipal aliado,
mas será melhor ainda poder aplaudir um Governo
que fale uma mesma linguagem, desde o Palácio do
Planalto até agência --mais distante dos Banco do
Brasil, passando por toda a Esplanada dos Ministérios. O Presidente falou no atacado, e falou bonito, mas há questões de varejo que ainda atormentam a vida de milhares de ªgricultores l?_rasii~!91'~
Uma dessas questões é a difícil, sofrida e sempre
aàiada soluÇão ·paraa$dívidas doProagro: São dividas venc1das há mais de cinco anos, e ninguém explica direito porque elas não são pagas. Eu mesmo
já levei esse assunto ao Presidente, que precisa botar logo o dedo na ferida, cobrando de uma vez um
basta na resistência burocrática.
Por acreditar que o Presidente está falando
para valer, nunca será· demais lembrar que o Brasil,
e principalmente o Centro-Oeste, está precisando de
estruturas mais ágeis e eficientes de transportes,
para levar os alimentos das regiões produtoras para
os grandes centros consumidores e para os mercados de exportação, em condições mais vantajosas
de custos e de segurança. Nesse particular, aliás,
estou repetindo uma tese que é a principal preocupação dê meu rnandato nesta Casa.
Outra questão que deve ocupar as atellÇÓf:lS do
-Presidente
o despertar do País para o ensino
profissionalizante no setor rural. Reconheço o esforço do Ministro Paulo Renato, mas os potenciais
da agricultura brasileira obrigam o País a pensar
grande na área da educação. Os avanços da tecnologia agrícola são uma fatalidade para as demandas previsíveis dos próximos anos, e a base técnica
para sustentar esse futuro é uma prioridade que não
pode ser adiada.
Sr. Presidente, 8_r"s e Srs. §>enadore_s, o que
estou fazendo aqui não é uma crítica, mas uma advertência de um aliado que acredita nos propósitos
do Presidente. Reconheço que Sua Excelência tem
ajudado a agricultura, principalmente depois daquela
crise de dois anos atrás que jogou_ milhares de municípios brasileiros numa situação dramática de insolvência. A situação mudou para melhor. Houve a
desoneração do ICMS para a exportação de grãos,
foi feita a securitização das dívidas, e o acesso ao
crédito também melhorou. Agora Sua Excelência
anuncia a decisão de antecipar para maio as liberações dos créditos de custeio, que, por tradição,
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aconteciam em setembro. :sso ,·ai ;Jermitir um
calendáno mais adequado "<:;-a c ::;!antíc e·- ~m
planejamento mais seguro.
Com esse apoio à agricultura, o Governo está
recebendo parte do que recebeu para viabilizar o
combate à inflação. Nos primeiros tempos do Real,
foi a estabilidade da cesta básica que garantiu o
sucesso da polí1ica económica. Naquele período, a
agricultura deu tudo em sacrifícios e rs-c-eiletnnuito
pouco em recompensas. Felizmenie, :; setor
agrícola está passando por um efetivo processo de
reorganização. Os canais de diálogo estão mais fluentes graças ao esforço pessoal do Mrnistro Arlindo
Porto, e o Fórum Nacional que eie ores ide vem oermitindo uma integração mais ampia e mais ·a:i:Jerta
entre o Governo e o sete r privado.
Os líderes empresariais que compareceram â
Feira de Máquinas de Ribeirão Preto, no último iinai
de semana, registraram o clima de otimismo que
está dominando a agricultura neste momento de
transição. E isso é bom, porque nenhuma outra atividade depende tanto de uma boa atmosfera de esperanças. A imprensa espera a presença de 80 mil
visitantes, contra 47 mil do ano passado, fato que reflete a expectativa de ampiiação de investimentos na
melhoria da produção. O comparecimento de repre-'
sentantes de países da América Latina, da África.
dos Estados Unidos e da Alemanha mostra aue c
mercado internacional está atento cara as ;:oossiailidades de avanço da economia ag~ic0ra !Jrasiieira,
tanto em níveis de produção quanto de quaiidade.
Tomara que tudo isso seja um sina! de que estamos
espantando definitivamente as crises cíciicas aue
vivemos nas últimas décadas, e de que aprendemos
a caminhar com segurança e sem sobressaltos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mauro !vfiranda, o Sr. Geraldo Melo, 1 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Lauro Campos.

º

O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Concedo a palavra ao Senador joel de Hollanda por
vinte minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (Pê'!..- PE. ?refere o seguinte discurso. Sem revisão :Jo orador.) ~·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, :J Estado de
Pernambuco tem possibilidades -:;e, cs::!a vez rna:s.
ocupar um lugar de destaque no cemirio ecor:õmicc
do Nordeste.
Já sendo o segundo em produção industriai,
tende a crescer suas atividades ae orocessamemo
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·de mineraisnão metãlicos, bem como sua extração.
Refiro-me, sr-s e Srs. Senadores, à exploração da
matena-pnma ao gesso a g1psi!a :::-·iiol.ifrdante~~nã
região de Araripina ..·.
·
·
O gesso é um dos materiais de maior aprovei·
lamento na construção civil. Conhecido desde há
muito tempo como· elemento para revestimentos,
hoje é utilizado também para a construção de pareoutrosdes-:-0 Torro-de gessõ,-compara1ivamemte
produtos-;-é-barafo. A:lemaisso, eum material extremamente ma:Jeavei;-o que-permite seTa ada(:ifaâo â
moda de cada época. Atualmente, com as tendênGias da arquítetura, vem sendoutilizado nos _ambiende iluminaçao e-mbutida eTndireta. Paredes feitas
. de gesso~àlein de. mais baratas; apresentam ·outi'a.s
-vanfagen:~Cgrande Isolamento acustiéo, resistênCia
ao fogó,. fãcil acesso- a instalações hidráulicas e
elétricas, e simplificação do acabamento.
Embora sobre-o uso do gesso na construção
dvil pesem muitos preconceitos, esses têm origem,
principalmente, no desconhecimento. Uma parede
feita com esse mate-rial poderia résistir sem fissuras
a um impacto de uma tonelada.
Obviaménte que alguns obstáctlfos precisam
s..er ""encjdo_s,_comº are_gujaridªden11 ofl'lrta do material e a estabilização de seu preço em patamares
competitivos com o~ de outros materiais de construção.
O processo de estabiiização econômica pelo
qual o País passa é o grande responsável pela volta
ao crescimento do mercado gesselro. Juros mais
baixos e estabilidade. de ganhos têm sido respon·
::;á,yeis peia retomada d<I _indústria da construção
civil, a grande demandante dessa matéria-prima.
Algumas indústrias multinacionais de prestígio
- uma delas presente-em mais de quarenta países já se instalaram no Brasil e deverão inaugurar novas
unidades. Além dos investimentos, essas empresas
trazem tecnologia e capacidade para disseminar o
üso desse materiá.l. - · ·· · ··· ~-. -- · ·
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Em comparação com a alvenaria, por exemplo,
o gesso traria vantagens no custo final, na
manutenção e na rapidez da construção. Para o
Brasil, que tem um déficit da ordem de dez a doze
milhões de moradias, a adoção do gesso na construção de residências seria de grande utilidade.
·o- Brasii situa-se entre os países com grande
·reserva de-gipsita, embora utilize muito pouco seu
;)rmcipài produto em construções. Par se ter uma
~ iaêia; oamer!cahousa; em mêaia;-õífo rnetros cjua:a~
rados de gesso por ano; o europeu usa pouco mais
âé três métl"osquaârados; mas no Brasil o emprego
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é de pouco mais de um centésimo de metro quadrado. Ganharia muito o País, caso se ampliasse o
uso dessa matéria-prima tão especial, que representa para a arquitetura, em termos de versatilidade,
aquilo que o jeans representa para o vestuário.
Nesse particular aspecto, Pernambuco, meu
Estado, tem muitas vantagens competitivas. Além de
ser detentor de um terço das reservas brasileiras de
gipsita, é o maior produtor. Em 1995, respondeu por
95% da produção nacional, que foi de um milhão e
duzentas mil toneladas. Suas reservas poderão ser
exploradas por mais duzentos anos. E atualmente
poderia tripficar sua produção anual com bastante
folga.
Ao lado do turismo, da agricultura irrigada, da
exploração do granito e da avicultura, a indústria
gesseira forma a linha de frente da produção em
Pernambuco, em condições de competir abertamente. Já hoje representa 5% do PIB estadual, e a
tendência é de crescimento.
As jazidas e calcinadoras de gipsita encontram-se na região do Araripe, uma das mais pobres
do Estado, em virtude das condições climáticas e
sócio-econômicas. Por isso, é uma das regiões que
mais necessitam da orientação do Governo Federal,
Estadual e Municipal. Englobando os municípios de
Araripina, Ouricuri, Bodocó e lpubi, que contam com
uma população de pouco mais de 300 mil habitantes, a indústria gesseira já emprega um percentual
significativo de pessoas tanto em colocações diretas
como indiretas.
Como incentivo para as empresas, o Estado e
os Municípios estão oferecendo o diferimento, em
três anos, .do ICMS e poderão mesmo reduzir esse
imposto, ciaso a proposta seja aprovada no Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.
Além disso, a Sudene oferece isenção de Imposto
de Renda por dez anos, e o Banco do Nordeste do
Brasil dispõe de um bilhão de reais por ano em financiamentos pará pequenas empresas.
Apesar dos esforços estaduais, são necessários
recursos federais para obras de infra-estrutura, como a
construção de uma ferrovia entre Petrolina e Salgueiro,
que é o maior pólo próximo a Araripina. Outra obra necessária é a hidrovia no São Francisco, que necessita
de dez milhões de reais para ser completada. Esses
recursos não são apenas necessários, mas urgentes
para que a gipsita e o gesso produzidos em Pernambuco sejam competitivos e cheguem ao mercado consumidor no Sudeste.
Hoje a importação de placas de gesso para a
construção civil sofre restrições alfandegárias, como
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uma alíquota de quase 50%, mas tal alíquota será
apenas de 1O% em 2001. É pouco, portanto, o
tempo que as empresas teriam para tornarem regulares a produção e a distribuição desse produto tão
importante para Pernambuco. Esse é o grande desafio a ser enfrentado por empresários e pelos governos não só das esferas estadual e municipal, mas
também da federal, pois não se trata apenas de um
assunto local. Trata-se da busca do desenvolvimento sustentável de uma região que, secularmente, pleiteou compensações para cobrir as deficiências regionais. Creio ser este, portanto, um momento crucial para a indústria gesseira pernambucana. Por isso, faço um apelo à união de esforços
para que, com a parceria da iniciativa privada e do
Estado, se possam criar as condições de incremento
dessa indústria.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O Sr.
Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há bastante
tempo é conhecido o potencial de riquezas do Nordeste, o que toma a aceleração de seu desenvolvimento econômico não apenas viável, mas fácil.
A permanência daquela vasta região brasileira em
condiÇões de subdesenvolvimento, -com suas disparidades e imensa pobreza constitui, assim, escândalo, fruto não só de um problema cultural nordestino, mas de todo o Brasil.
Não é nosso propósito examinar razões que
expliquem esse fenômeno, do qual decorre a persistência, através de séculos, de milhões de brasileiros a viver em condições de desamparo e miséria,
propiciando ao Exterior lastimável quadro de atraso.
Maior esse escândalo, se considerarmos capacidade
e
genialidade
dos
nordestinos,
tão
copiosamente comprovadas no decorrer do tempo.
E maior o absurdo, se tivermos em conta as belas
demonstrações de solidariedade que os nordestinos
têm, tão reiteradas vezes, recebido dos irmãos de
outras regiões deste vasto país.
Diversas as razões que têm sido apontadas
para explicar a lerdeza com que esse triste quadro
vem se alterando, a cada ano aumentado o contingente de nordestinos vitimados pela miséria e o desamparo, especialmente durante as períodos de
seca, sempre tocando profundamente a alma
brasileira.
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O imediatismo, fruto de interesses subalternos;--- -- havendo, portanto, no que ora se pretende. Apenas
se quer, a partir de resultados já colhidos no decorsomado à ausência -de ação ·contínua, constituem,
rer de décadas, alcançar escala que coloque o Brasil
sem dúvida, boa explicação, mesmo que parcial,
entre os líderes mundiais do sofisticado mercado exmas fundamental, para a eternização de um panoportador
de frutas, eliminando-se concomitantemente,
rama que, sabemos, pode ser facilmente revertido.
situação de atraso e miséria que há muito deveria e
Possuidor do único clima semi-árido tropical do
poderia ter sido eliminada naquela região. Portanto,
mundo, potencialmente rico, o Nordeste tem solução
tomar realidade o que se vê como potencialidade.
para seus problemas, sérios e crônicos. É sob essa
Está comprovado, à exaltão dispor o Nordeste
ótica, Senhor Presidente, que o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, hoje entregue pelo
de condições para o alcance de uma agricultura
única da qual advenha riqueza que transformará, em
Presidente Fernando Henrique Cardoso a colega de
profundidade e extensão, a região. O Chile, com apcomprovada competência, o Senador Arlindo Porto,
enas 220-mil hectares irrigados obteve, em 1995,
concretiza o Programa de Apoio e Desenvolvimento
da Fruticultura Irrigada do Nordeste, fruto de estudos
US$1 ,4 bilhão em vendas externas de frutas frescas,
bem elaborados, com a firme decisão de levar a
enquanto obtínhamos, no Brasil todo, apenas 130
milhões de dólares em 1993/1994! Esse o resultado
termo propósito que, sem dúvida, implicará profunda
alcançado por nós, que dispomos de vastíssimas
mudança do quadro atual em extensa região norregião capaz de nos propiciar, em agricultura irridestina. Programa do qual surgirão riquezas para o
gada, rendimento superior a qualquer outro no
Nordeste e, assim, para o Brasil.
mundo! Enquanto o Chile se organizava planejava,
A meta estabelecida por esse Programa nada
obtinha coordenação, acesso aos mercados, gestão
tem de exagero, podendo mesmo ser tida como
empresarial e utilização de tecnologia, mantínhamomodesta, se tivermos em mira a gravidade da sinos inertes em setor do qual poderemos, a curto
tuação naquela região e seu vasto potencial
prazo, obter posição ímpar no mercado mundial.
econômico. O decidido é implantar, por ano, de 100
Senhor Presidente,
a 150 mil hectares de irrigação, para o que serão neHá muito sabemos que o clima do Nordeste,
cessários 900 milhões de dólares por ano, compor
tanto
tempo visto como adverso, pode se transpatíveis com as disponibilidades orçamentárias dos
formar em fator de alta competitividade através da
principais agentes financeiros em operação no Noragricultura irrigada, propiciando-nos, pelo uso de
deste: Banco do Nordeste do Brasil - BNB, Fundo
tecnologia modema, colheitas sucessivas e produtide Investimento do Nordeste - FINOR e Banco Navas sem igual. Fonte à nossa disposição para obcional de Desenvolvimento Econômico e Social tenção de riqueza que, por sua vez, mudará a face
BNDES. Trata-se, portanto, de um programa de
de tão ampla região brasileira. Lá temos grandes
ação muito bem elaborado tecnicamente, mas realbacias, como as do São Francisco e do Parnaíba,
bem como vastos lençóis freáticos que colocam à
ista, em face das aluais disponibilidades financeiras.
nossa disposição reserva formidável de água, facNão tenho dúvida, Senhor Presidente, de que estatível se tornando a irrigação em solo de potencialimos frente a uma ação do Ministério da Agricultura
dade sem igual. Ultrapassa de um milhão de hecdestinada a engrandecer o Nordeste e, simultares a área disponível à irrigação no ·Nordeste,
taneamente, o Presidente da República. Para melsem necessidade de grandes obras de infra-estruhor se aquilatar sua importância, é suficiente dizer
tura hidráulica! Fácil será, assim, colocarmo-nos
que, se os 2,6 bilhões de reais que serão investidos
entre os grandes do mercado internacional de frueste ano no Nordeste pelas agências financiadoras
tas, desde que criemos condições fitossanitária:s
governamentais fossem destinados apenas á fruque atendam às exigências dos mercados consuticultura irrigada, teríamos a geração de mais de 500
midores, vigilantes na defesa de seus territórios
mil empregos, suficientes para absorver todo o
contra o surgimento de novas pragas, bem como
contingente de trabalhadores, como também subtrair
sigamos com rigor o estabelecido no Codex Ali·
mentarius. Essas questões fitossanitárias são
parcela de subempregados ou desempregados que
consideradas 'pontos prioritários' na escala de exbuscam, em seu desespero, a sobrevivência em
ecução do Programa elaborado pelo Ministério da
centros urbanos.
Agricultura.
A capacidade do Nordeste para a produção de
Senhor Presidente,
frutas não constitui novidade ante os excelentes reO avanço alcançado no mundo moderno pela
sultados já alcançados em projetes pioneiros no
atividade agrícola é imenso, como todos sabemos. E
Vale do são Francisco, nenhuma originalidade
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o é, também, entre nós. Sua estimulação, através de
ação conjugada de órgãos governamentais e meios
privados, é objeto de prioridade do Programa a que vimos aludindo. Foi ele estruturado no sentido de encontrar opções, a partir do potencial da região, que indiquem caminhos para um Nordeste competitivo, na
conjugação de esforços da União, Estados e Municípios, impregnando suas ações do caráterde integração intra e intergovemamental e de parceria com o
setor privado. O Estado-empresário é substituído pelo
Estado-promotor, em perfeita consonância com visão
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso se empenha em tomar predominante em nosso País, imprescindível a sua efetiva modernização.
Há que destacar no Programa que vimos
comentando, a criação de um comitê gestor com a
responsabilidade de coordenar as ações de governo, como defesa fitossanitária, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, assistência técnica, controle
de sementes básicas, infra-estrutura (transporte, energia e telecomunicações), proteção ambiental e linhas de financiamento, evitando qualquer falha de organização. Elimina-se todo resquício de mentalidade
paternalista na caracterização de nova postura gov~
ernamental. O Estado repele a postura de "executor•
para tomar-se "promotor'' do desenvolvimento. Decisiva, também, a criação de Agências Regionais de
Desenvolvimento, para fomento da pesquisa e transferência de tecnologia aplicada à produção hortifrutícola que permita aos produtores e exportadores
financiar suas necessidades de capital de giro; a infra-estrutura e a certificação de qualidade alcançando níveis de excelência, consoante padrões
internacionais, viabilizando, dessa forma, a emissão
de commodity papers.
Senhor Presidente,
O Programa de Apoio e Desenvolvimento da
Fruticultura Irrigada do Nordeste está concebido de
forma minuciosa e acertada, ambicioso em seus
propósitos, mas realista. Terá alcance enorme em todo
o Nordeste, tomando-se, por si só, marco inesquecível
do atual Governo e da gestão, à frente do Ministério da
Agricultura, de nosso colega Arlindo Porto. Constituem
eles, Presidente e Ministro, por sua visão dos problemas nordestinos, garantia de que o trabalho, ora em
execução na região pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, resultará em profundas transformações para toda a região, bem como em avanço técnico e cultural que dele decorrerá para o Nordeste.
Poderia alongar-me nesta tribuna, aludindo a
pontos os mais variados do Programa, resultado de
estudos conjugados de um Governo decidido a enfrentar
problemas
sociais,
logrando
simultaneamente, a modernização. Poderia mencionar
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dados relativos ao "§ernpre _crescente_ mercado
mundial de frutas, enfatizando o que dele poderemos obter. E sobretudo, poderia falar do enriquecimento, direto -e -indireto, âél- região nordestina
c6111 a execú'çã.Ci âesse Programa. E a tudo poderia
acrescentar vantagens diversas de ajuda que está
ao nosso dispor, no tocante a tecnologia, em países
__ amigos_ ~OITIQ Chile,_Jil,pão, Alemanha e outros mais.
Disso me abstenno, pois apenas discorreria sobre o
que do-conhecimento desta Casa e de todos que
se preocupam com problemas brasileiros.
Encerro, Senhor Presidente, afirmando que vim
a esta tribuna com o objetivo de expressar meu entusiástico aplauso ao Programa de Apoio e Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada do Nordeste,
manifestando minha plena confiança em que será
executado conforme metas estabelecidas, sem
quaisquer entraves ou adiamentos. E, finalmente,
para congratular-me com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Ministro Arlido Porto, por ação
tão decisiva para o desenvolvimento do Nordeste
brasileiro, da qual redundará velocidade para sua
modernização, compromisso maior do aluai Governo, que no futur6, constituirá suá marca histõrfca!
- --- O SR. PRE'SIDENTE (Latiro Campos) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que a
sessão deliberativa ordinária de amanhã, às
quatorze horas e trinta minutos, terá a seguinte

e

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 51, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 298, de 1997- art. 336, b)

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 51, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecer nº 162, de 1997), que autoriza o Estado de
Minas Gerais a celebrar operação de çrédito 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.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 56, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 299, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 56, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
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Parecer nº 174, de 1997), que autoriza a Prefeitura
Municipal de Uberlândia (MG) a contratar operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor
de 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.

principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e as justificativas pertinentes.

-a-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econõmicos como conclusão
de seu Parecer n2 144, de 1997), que aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de
1996, com estimativas das faixas de variação dos
principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional prevista para o
trimestre e justificativas pertinentes.

REQUERIMENTO Nº 261, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento nº
261, de 1997, do Senador Carlos Wilson, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara n2 93, de 1996, com o
Projeto de Lei do Senado nº 188, de 1996, por versarem sobre contrato de trabalho por tempo determinac'o.

-4-

-?PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 32, DE 1997

-a-

REQUERIMENTO Nº 262, DE 1997

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 33, DE 1997

Votação, em turno único, do Requerimento n2
262, de 1997, do Senador Lucídio Portella, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n2 67, de 1995 (nº 383/91, na
Casa de origem), que regulamenta o exercício
profissional da acupuntura e dá ou1ras providências,
além da Comissão constante do despacho inicial,
seja ouvida, também, a de Educação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão
de seu Parecer nº 145, de 1997), que aprova a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de
1996.

-5-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 50, DE 1997

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 1995, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que dá
nova redação ao art. 62 da Constituição Federal
(adoção de medidas provisórias), tendo
Parecer sob nº 150, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 31,DE1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 31, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão
de seu Parecer n2 143, de 1997), que aprova a Programação Monetária relativa ao segundo trimestre
de 1996, com estimativas das faixas de variação dos

-9Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 50, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu
Parecer n2 146, de 1997), que autoriza 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.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Nada
mais havendo a tratar, encerro a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16h55min.)
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ATA DA 45" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 23 DE
ABRIL DE 1997
(Publicada no DSF, de 24 de abril de 1997)
RETIFICAÇÕES

À página n2 08356, 2ª coluna, na leitura de projeto de lei de
autoria do Senador Edison Lobão,
Onde se lê:
PROJETO DO SENADO Ne 72, DE 1997
Leia-se:
PROJETO DE LEI DO SENADO Ne 72, DE 1997

Trechos da ata, às páginas n 2 s 08367 a 08369, e 08378, 1 ~
coluna, que se republicam por haver saído com incorreções:

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 nJls 1, 4, 11, 20 e 65, de
1995, e 7, de 1997, e as Emendas n!!s 1PLEN (Substitutivo) e 2-CCJ (Substitutivo), relativas a medidas provisórias.
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório

t: submetido ao exame da Comissão de Constitui~o.

Justiça e Cidadania, nos termos do art. 101
do Regimento Interno, o substitutivo apresentado
pela Comissão Especial (relator: Senador Josaphat
Marinho), para as Propostas de Emenda à Constituição nes 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 Constitui~o Federal,
publicado no Diãrio do Senado Federal, de 20 de
junho de 1996.
A matéria vem sendo objeto de amplo debate
no âmbito do Congresso Nacional, tanto sob a forma
de projetes 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.
t: o relatório.
11-Anãlise
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 questao, com fundamento no qual elaborouse um novo substitutivo à Proposta de Emenda à
Constitui~o n2 1, de 19g5. Esse textó toma como
referência proposta da Comissao Especial O(Emenda de Plenário ne 1 (Substitutivo) à PEC ne 1/95) e
as PEC n!!s 1, 4, 11, 20, 65, de 1995.
A cura do interesse público e da govemabilidade faz da medida provisória--um instrumento importante, que nao pode ser subestimado nem supervalorizado. A a~o de governo, em um pais da complexidade do Brasil e requerendo que se enfrente, diuturnamente, uma gama considerável de questOes de.
grande diversidade, nao pode ser simplesmente pri.... vada do recurso à medida provisória. Deve-se, isso
sim, considerar com realismo a necessidade de rever as condições e formas de sua ado~o bem assim os mecanismos de sua aprecia~o no 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 absente!smo.
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 orgânico de tratamento de medidas provisórias no âmbito 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 n2 1, de 1989, de forma a
adequá-la ao novo modelo. Dessarte anexa-se á
. conclusão deste parecer, proposta de alteração da
referida resolução.
III- Voto
Nos termos das ponderações acima, enuncio
meu voto:
a) pela aprovação da Proposta de Emenda á
Constituição n2 1, de 1995, na forma do substitutivo
abaixo constante, bem assim pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição n2s 4, 11,
20 e 65, de 1995, e do substitutivo da Comissão Especial, por estarem todos suficientes e adequadamente contemplados, quando e onde coube, no
substitutivo pelo qual ora se conclui;
b) pela apresentação de projeto de resoluç.ão
do Congresso Nacional, regulando a nova sistemática de apreciação de medidas provisórias e revog<mc
do a Resolução n2 1, de 1989-CN.

EMENDA N23
(Substitutiva em aditamento)

Altera os arts. 62, 48 e 84 u.. Constituição Federal.
Art. 12 Dê-se ao art. 62 da Constttuição Federal
a seguinte redação:
"Art. 62 .................................................. .
§ 12 As medidas ptovisórias !•t:rd<:r~.o
eficácia se, no prazo de noventa dtas, admitida a prorrogação por igual perlodo, não forem convertidas em lei, devendo o CongrE,sso Nacional disciplinar as relações jwld:ra~
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.
§ 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.
§ 52 Os atos praticados na vigência de
medida provisória terão validade jurldica
plena; salvo se o Congresso Nacional, no
prazo de sessenta dias, contados da data
da extinção de sua eficácia ou rejeição, pro. · · mulgar decreto legislativo disciplinando as
relações jurldicas 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 CQD9resso Nacional adotará regime especial de tramitação e votação para
as medidas_ provisórias, cabendo a uma comissão mista de Deputados e Senadores
examiná-las 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 eneaminhada, se necessário, à comissão mista para a sistematização do texto
final, retomando à 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.
- § 10. É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:
I -relativa a:
a) nactonalidade, dàãâarii~i;- direitos
pollticos e direito eleitoral;
b) direito penal;
c) organização do Poder Judiciário e
do Ministério Público, a carreira e garantia
de seus membros;

_M_m_·o_l_:_99_7_ _ _~~-----''----'-'·c.:·...;·.::··__.::I-' AIS DO SENADO FEDERAL
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias. orçamento e crédito adicionais,
ressalvado o previsto no art. 167 § Y!;
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Art. 4!!.t: 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:

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 interrupção 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
1!!.
Art. 2!! 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.
Art Y! ~ revogado o inciso XI do art. 48 da
Constituição Federal e os incisos IX e X passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 48 ..............................•...............·..
IX - organizaçao 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 .

• •• • •• •

• • •• • . . . . . . . . . . . o •• - •••••••••••••••••••••••••• ·-- •••

"Art 84..........................•....•..•................
XXV - prover os cargos públicos, na
forma da lei;
X XVI - 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;
·cl cri~_g._ e~t(UJuração >e• atribuição
dos Ministérios e órgãos da aãministração
pública;
d) extinção de funções ou cargos públicos.
quando vagos."
José _R9~rt_Q Arruda_.,.._ Sérgio Machado Elcio Alvares - Carlos Patrocínio - Romeu Tuma
- Hugo Napoleão - Edison Lobão - José Agripino - Freitas Neto -João Rocha - Onofre Quinan
--~.osé Bianco - Carlos Wilson - Ludio Coelho Francelina Pereira - Geraldo Melo - Waldeck Ornelas - José Alves - Gilvam Borges - Robeto
Freire - Jader Barbalho - Regina Assunpção Coutinho Jorge - Leomar Quintanilha - Carlos
Bezerra - José Serra - João França.

o ••• o ............. o ........... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o •

• • o ...... o ....................................................................................................... .

REQUERIMENTO N2 288, DE 1997
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque para votação em séparé3.âoâo art:: 42 daEinerú:Ja nº 3-PLEN,
com aditamento .

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

-------------------------------------------------------------------------------- - - - - - -
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Ata da 53!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 6 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, Da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, da Sra. Júnia Marise,
dos Srs. Ronaldo Cunha Lima e Antonio Carlos Valadares e da Sra. Benedita da Silva.
ÀS 14H30MIN, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos Valadares- Artur da Tavola- Bello Parga- Benedíta da
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos
Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson Casíldo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidíão Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho Jefferson Peres - João França - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Agrípino - José Alves - José
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra José Fogaça - José lgnácío Ferreira - José Roberto Arruda - José Sarney - José Serra - Júlio
Campos - Júnia Maríse - Lauro Campos - Leomar Quintanílha - Levy Dias - Lucídío Portella Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto Mauro Miranda - Ney Suassuna- Onofre Quinan
- Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião
Rocha- Sergio Machado- Teotônio Vilela Filho
- Valmir Campelo -.Vilson Kleinubing- Waldeck
Ornei as.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
Srs.
de presença acusa o comparecimento de
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador
Joel de Hollanda, procederá à leitura do Expediente.

n

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N2 98, de 1997 (n 9 501/97, na origem), de 5 do
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n2
106, de 1996 (n 9 622/95, na Casa de origem), que a~e
ra dispositivos da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, e da
Lei n2 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários, sancionado e transformado
na Lei n2 9.457, de 5 de maio de 1997.

PARECERES
PARECER N21n, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei do Senado n 2 307, de
1995, de autoria do Senador Carlos Bezerra, que "Altera a redação do art. 4 2 do
Decreto-Lei n2 972, de 17 de outubro de
1969, que Dispõe sobre o exercício da
profissão de jornalista, e dá outras provi·
dências".
Relator: Senador Bello Parga
I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado n2 307, de 1995,
que "Altera a redação do art. 42 do Decreto-Lei n2
972, de 17 de outubro de 1969, que Dispõe sobre o
exercício da profissão de jornalista, e dá outras providências", é de autoria do ilustre Senador Carlos
Bezerra.
2. A proposição objetiva, em síntese, a instituição do registro prévio pélra o exerCíCio da profissão
de jornalista na Federação Nacional dos Jornalistas
- FENAJ-:
..~··
3. Para justificar a iniciativa, o eminente autor
.assim se pronuncia:
"O registro profissional deixa de ser
emitido pelo Ministério do Trabalho, a exem-
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pio do que acontece com os advogados, arquitetos, médicos, engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros e outras profissões, e passa a ser expedido pela Federação Nacional
dos Jornalistas - FENAJ, que, por delegação legal, terá competência para emitir o registro prévio de jornalista, sujeito apenas à
simples homologação do órgão competente
do Ministério do Trabalho, que com este ato
tomará o registro definitivo. •

4. Como se depreende da justificação do projeto, o que se pretende, na verdade, é transferir para a
esfera da FENAJ todo o processo burocrático de formalização do registro profissional, deixando <i_cargo
do Ministério do Trabalho somente a verificação dos
pressupostos legais e a homologação do registro.
5. No prazo regimental, à proposição não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
11- Voto do Relator
6. Compete à Comissão de Assuntos Sociais
do Senado Federal, nos termos do art. 100, I, do Regimento Interno, apreciar o mérito da matéria, objeto do presente projeto de lei.
7. A exigência do registro prévio para o exercício da profissão de jornalista merece toda a nossa
atenção, tanto é que resolvemos analisar os principais aspectos da legislação vigente, conforme demonstraremos a seguir.
8. A Lei n2 7.084, de 21 de dezembro de 1982,
que "Atribui valor do documento de identidade à Carteira de Jornalista Profissional", estatui:
"Art. 12 É válida em todo o Território
Nacional, como prova de identidade, para
qualquer efeito, a Carteir:a de Jornalista emitida pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais.
Parágrafo único. A carteira de que trata
este artigo poderá ser emitida pela Federação ou através de Sindicato de Jornalistas
Profissionais a ela filiado, desde que com a
sua autorização expressa e respeitado o
modelo próprio. •
Art. 32 O modelo da Carteira de Identidade de Jornalista será aprovado pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais
e trará a inscrição: Válida em todo o Território Nacional.
Art. 42 A Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais fornecerá carteira de
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identidade profissional também ao jornalista
não sindicalizado, desde que habilitado e registrado perante o órgão regional do Ministério do Trabalho, nos termos da legislação regulamentadora çla atiyidade profissional. •
9. Os dispositivos em tela demonstram que
desde 1982 foi delegada à FENAJ a emissão da carteira de identidade de jornalista profissional, mesmo
para os não-sócios da entidade.
1O. Cumpre salientar, ainda, que a profissão de
jornalista é regulamentada pelo Decreto-Lei n2 972,
de 1969, e pelo Decreto n2 83.284, de 13 de março
de 1979, respectivamente. Em ambos os diplomas
___ l~ªls~ mal> precisamente no § 1° do art. 10 do Decreta-Lei n2 972/69 e no parágrafo único do art. 11
do Decreto n2 83.284/79, consta o seguinte, verbis:
DECRETO-LEI N2 972, DE 1969
"Art. 10................................................ .
§ 1° Sobre o pedido, opinará, antes da
decisão da autoridade regional competente,
o Sindicato de Jornalistas da respectiva
·
'
base territorial. •
DECRETO N2 83.284, DE 13 DE MARÇO DE 1979
•Art. 11. . ............................ :.: .............. .
Parágrafo único. Os Sindicatos serão
ouvidos sobre o exato enquadramento de
cada profissional. •

11. Observa-se que a legislação privilegia as
entidades sindicais, delegando-lhes atribuições importantes a respeito do registro profissional. Os dispositivos retrotranscritos obrigam o órgão do Ministério do Trabalho, concedente do registro de jornalista, a considerar o parecer oficial do Sindicato dos
Jornalistas, a quem cabe também a denúncia de
exercício irregular da profissão (§ 32 do art. 8 2 do DL
n2 972/69).
_
12. A alteração fundamental vislumbrada no
projeto de lei é que, C()m a sua aprQ~ção, transferese para a FederaÇão Nacional dos Jornalistas - FENAJ, a expedição do registro de Jornalista Profissional. Atento à nova situação, o ilustre Senador Carlos
Bezerra teve a cautela de estabelecer que compete
à FENAJ a emissão do registro prévio, que somente se tomará definitivo com a homologação do Ministério do Trabalho (§ 2 2 do art. 4° do PLS).
13. Entendemos, assim, que são procedentes
as razões que culminaram com a iniciativa legislativa
do Senador Carlos Bezerra, acrescentando, ainda,
que as dificuldades operacionais do Ministério do
Trabalho para dar celeridade ao processo de con-
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cessão dos registres reforçam a tese do projeto,
principalmente quando se analisam os termos da
Portaria nº 548, de 14 de junho de 1995, do Ministério do Trabalho, que dispõe no seu art. 12:
"Art. 1° Fica constituída, no âmbito do
Ministério do Trabalho, Comissão de Revisão com a finalidade de promover o reexame dos registres de jornalistas profissionais
concedidos pelo Ministério do Trabalho."
Art. 3º A Comissão de Revisão terá á
seguinte composição:
I - ........................................................
11 - três representantes da Federação
Nacional dos Jornalistas Profissionais - FENAJ;
14. Constata-se, a partir da edição dessa portaria, a existência de lamentáveis falhas no processo
de concessão de registro profissional, que culminaram, com o escândalo ocorrido no Rio de Janeiro,
onde foram concedidos registres falsos para a obtenção de anistia e aposentadorias especiais.
15. Assim, o intercâmbio existente entre a Fenaj e o Ministério do Trabalho é salutar para o saneamento de eventuais irregularidades constatadas
na concessão do registro profissional. Como órgão
corporativo, a FENAJ tem melhores condições de informar no processo situações que não seriam objeto
de análise por parte do Poder Público.
16. Verifica-se dos diversos diplomas legais citados que a FENAJ é entidade idônea, com mais de
49 anos de existência, representativa dos jornalistas
profissionais brasileiros, e que tem aluado em colaboração com o Poder Público fazendo a emissão da
carteira de identidade do jornalista, que é o documento oficial autorizativo do exercício profissional.
17. O fato de a FENAJ constituir-se em entidade sindical em nada a desabona; pelo contrário, demonstra que, em face da inexistência de um conselho profissional próprio, tem se conduzido de forma
responsável, obtendo o reconhecimento do Poder
Público, como ocorre com os demais conselhos profissionais de médicos, advogados, engenheiros e
outras profissões.
Em face do exposto, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n2 307, de 1995, na forma de sua redação original.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997. Ademir Andrade, Presidente - Bello Parga, Relator
- Benedita da Silva - Osmar Dias - Waldeck Ornelas - Valmir Campelo - Marluce Pinto - Lúdio
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Coelho - Carlos Wilson - Gilvam Borges - Lúcio
Alcântara - Leomar Quintanilha - Nabor Júnior José Roberto Arruda - Mauro Miranda - Edison
Lobão.
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Ofício n2 18/97-CAS
Brasília, 30 de abril de 1997
Exmo. Sr.
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22 do artigo 91 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
n2 307, de 1995, que "altera a redação do art. 4º do
Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que
dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista e
dá outras providências', em reunião de 23 de abril
de 1997.
Atenciosamente. - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
LEGfSLAÇÃO CfTADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N2 7.084, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1982
Atribui valor de documento de identidade à Carteira de Jornalista Profissional.
O Presidente da República,
Faço saber que o CongresSo Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 12 É válida em todo o Território Nacional,
como prova de identidade, para qualquer efeito, a
Carteira de Jornalista emitida pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais.
Parágrafo único. A carteira de que trata este
.artigo poderá ser emitida diretamente pela Federação ou através de Sindicato de Jornalistas Profissionais a ela filiado, jesde que com a sua autorização
expressa e respeitado o modelo própriCl.
Art. 22 Constarão obrigatoriamente da Carteira
de Jornalista, pelo menos, os seguintes elementos:
nome completo; nome da mãe; nacionalidade e naturalidade; data de nascimento; ;stado civil; registro
geral e órgão expedidor da cédula de identidade; nú·
mero e série da Carteira de Trabalho e Previdência
Social; número do registro profissional junto ao órgão regional do Ministério do Trabalho; cargo ou função profissional, ou licenciamento profissional; ano
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de validade da carteira; data de expedição; marca
do polegar direito; fotografia; assinaturas do responsável pela entidade expedidora e do portador; número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e
grupo sangüíneo.
Art. 3 2 O modelo da Carteira de Identidade do
Jornalista será o aprovado pela Federação Nacional
dos Jornalistas Profissionais e trará a inscrição: "Válida em todo o Território Nacional'.
Art. 42 A Federação Nacional dos Jornalistas
Profissionais fornecerá carteira de identidade profissional também ao jornalista não sindicalizado, desde
que habilitado e registrado perante o órgão regional
do Ministério do Trabalho, nos termos da legislação
regulamentadora da atividade profissional.
Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário. -JOÃO FIGUEIREDO, Presidente da República
- lbrahim Abi-Ackel - Murilo Macedo.
DECRETO N. 2 83.284, DE 13 DE MARÇO DE 1979
Dá nova redação ao Decreto-Lei n.•
972( 1 }, de 17 de outubro de 1969, que
dispõe sobre o exercício da profissão de
jornalista, em decorrência das alterações
introduzidas pela Lei n.• 6.612( 2 }, de 7
de dezembro de 1978.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 81, item fll, da Constituição, decreta:
Art. 12 É livre, em todo território nacional, o
exercício da profissão de jornalista, aos que satisfizerem as condições estabelecidas neste decreto.
Art. 2 2 A profissão de jornalista compreende,
privativamente, o exercício habitual e remunerado
de qualquer das seguintes atividades:
I - redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de matéria a ser di·
vulgada, contenha ou não comentário;
11 - comentário ou crônica, por meio de quaisquer veículos de comunicação;
III - entrevista, inquérito ou reportagem, escrita
ou falada;
IV - planejamento, organização, direção e
eventual execução de serviços técnicos de Jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição
gráfica de matéria a ser divulgada;
V- planejamento, organização e administração
técnica dos serviços de que trata o item I;
(1) Leg. Fed., 1969, pág. 1653;
(2) Leg. Fed., 1978, pág. 1314;

VI - ensino de _té<;ni~s d€l Jornalismo;_
VIl - col~ta de notícias ou informações e seu
preparo para divulgação;
VIII - revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à adequação
da linguagem;
IX- organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos dados para elaboração de notícias;
X - éxécução da- i::listribuição gráfica de texto,
fotografia ou ilustração de caráter jornalístico, para
fins de divulgação;
XI - execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalísticos, para fins de divulgação.
-Art. 32 Considera_-se _empresa jornalística, para
os efeitos deste Decreto, aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a distribuição de noticiário, com funcionamento efetivo, idoneidade financeira e registro legal.
§ 1° Equipara-se à empresa jornalística a seção ou serviço de empresa de radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou de agências
de publicidade ou de notícias, onde sejam exercidas
as atividades previstas no artigo 2º.
§ 22 A entidade pública ou privada não jornalística sob cuja responsabilidade se editar publicação
destinada a circulação externa está obri!;lélda ao
-cUmp-rimento deste
relativamente aos jornalistas que contratar.
Art. 4° O exercício da profissão de Jornalista requer prévio registro no órgão regional do Ministério do
Trabalho, que se fará mediante a apresentação de:
· I - prova de nacionalidade brasileira;
11 - prova de que não está denunciado ou condenado pela prática de ilícito penal;
III - diploma de curso de nível. superior de Jornalismo ou de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, fornecido por estabelecimento de ensino reconhecido na forma da lei, para as funções relacionadas pos itens I a VIl do artigo 11;
IV- Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Decreto:

Parágrafo único. Aos profissionais registrados
exclusivamente para o exercício das funções relacionadas nos itens Vlll a XI do artigo 22 , é vedado o
exercício das funções constantes dos itens I a VIl do
mesmo artigo.
Art. 52 O Ministério do Trabalho concederá.
desde que satisfeitas as_ exi9ências constantes deste Decreto, registro especial ao:
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I - colaborador, assim entendido aquele que,
mediante remuneração e sem relação de emprego,
produz trabalho de natureza técnica, científica ou
cultural, relacionado com a sua especialização, para
ser divulgada com o nome e qualificação do autor;
11 - funcionário público titular de cargo cujas
atribuições legais coincidam com as mencionadas
no artigo 2º;
III -provisionado.
Parágrafo único. O registro de que tratam os
itens I e 11 deste artigo não implica o reconhecimento
de quaisquer direitos que decorram da condição de
empregado, nem, no caso do item 11, os resultantes
do exercício privado e autónomo da profissão.
Art. 6 2 Para o. registro especial de colaborador
é necessário a apresentação de:
I - prova de nacionalidade brasileira;
11 - prova de que não está denunciado ou condenado pela prática de ilícito penal;
III- declaração de empresa jornalística, ou que
a ela seja equiparada, informando do seu inetresse
peiCil. registro de colaborador do candidato, onde
conste a sua especialização, remuneração contratada e pseudónimo, se houver.
Art. 72 Para o registro especial de funcionário
público titular de cargo cujas atribuições legais coincidam com as mencionadas no artigo 22 , é necessário a apresentação de ato de nomeação ou contratação para cargo ou emprego com aquelas atribuições,
além do cumprimento do que estabelece o artigo 42 •
Art. 82 Para o registro especial de provisionado
é necessário a apresentação de:
I - prova de nacionalidade brasileira;
11 - prova de que não está denunciado ou condenado pela prática de ilícito penal;
III - declaração, fornecida pela empresa jornalística ou que a ela seja equiparada, da qual conste
a função a ser exercida e o salário correspondente;
IV - diploma de curso de nível superior ou certificado de ensino de 22 grau fornecido por estabelecimento de ensino reconhecido na forma da lei, pará as
funções relacionadas nos itens I a VIl do artigo 11.
V - declaração, fornecida pela entidade sindical representativa da categoria profissional, com
base territorial abrangendo o município no qual o
provisionado irá desempenhar suas funções, de que
não há jornalista associado do Sindicato, domiciliado
naquele município, disponível para contratação;
VI -Carteira de Trabalho e Previdência Social.
§ 12 A declaração de que trata o item V deverá
ser fornecida pelo Sindicato, ao interessado, no prazo de 3 (três) dias úteis.
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§ 22 Caso exista profissional domiciliado no
município, disponível para contratação, o Sindicato
comunicará tal fato ao Ministério do Trabalho, no
mesmo prazo de 3 dias, a contar do pedido de fomecimento da declaração de que trata o item V.
§ 32 Caso o Sindicato não forneça a declaração de que trata o item V, no prazo mencionado no
§ 1º, o interessado poderá instruir seu pedido de registro com o protocolo de apresentação do requerimento ao Sindicato.
§ 42 Na hipótese prevista no parágrafo anterior
o Ministério do Trabalho concederá ao Sindicato prazo não superior a 3 (três) dias para se manifestar sobre o fornecimento da declaração, caso não tenha
ocorrido o fato constante do § 2º.
§ 52 O registro especial de provisionado terá
caráter temporário, com duração máxima de 3 (três)
anos, renovável somente com a apresentação de
toda documentação prevista neste artigo.
Art. 92 Será efetuado, no Ministério do Trabalho~ registro dos Di retores· de empresas jornalísticas
que, não sendo Jornalista, respondem pelas respectivas publicações, para o que é necessário a apresentação de:
I - prova de nacionalidade brasileira;
11 - prova de que não está denunciado ou condenado pela prática de ilícito penal;
III - prova de registro civil ou comercial da empresa jornalística, com o inteiro teor do seu ato constitutivo;
IV - prova de depósito do título da publicação
ou da agência de notícias no órgão competente do
Ministério da Indústria e do Comércio;
V - 30 (trinta) exemplares do jornal; ou 12
(doze) exemplares da revista; ou 30 (trinta) recortes
ou cópias de noticiário, com datas diferentes de sua
divulgação.
§ 12 Tratando-se de empresa nova, o Ministério
do Trabalho efetuará registro provisório, com validade de 2 (dois) anos, tomando-se definitivo após a
comprovação constante do item V deste artigo.
§ 22 Não será admitida renovação ou prorrogação do prazo de validade do registro provisório previsto no parágrafo anterior.
Art. 10. Será efetuado no Ministério do Trabalho registro especial do Diretor de empresa não jornalística sob cuja responsabilidade se editar publicações destinadas à circulação externa ou interna,
para o que se exigirá a apresentação de:
I - prova de nacionalidade brasileira;
11 - prova de que não está denunciado ou condenado pela prática de ilícito penal;
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III - prova de depósito do título da publicação
no órgão competente do Ministério da Indústria e do
Comércio.
Art. 11. As funções desempenhadas pelos Jornalistas, como empregados, serão assim clas5ificadas:
I - Redator: aquele que, além das incumbências de redação comum,' tem o encargo de redigir
editoriais, crõnicas ou comentários;
11 - Noticiarista: aquele que tem o encargo de
redigir matérias de caráter informativo, desprovidas
de apreciações ou comentários, preparandO-as ou
redigindo-as para divulgação;
··
III- Repórter: aquele que cumpre a determinação de colher notícias ou informações, preparando
ou redigindo matéria para divulgação;
IV - Repórter de Setor: aquele que tem o encargo de colher notícias' ou informações sobre assuntos predeterminados, preparando-as ou redigin· ·
do-as para divulgação;·
V - Rádio-Repórter:' aquele a queni cabei a difusão oral de acontecimentos· ou· entrevista pelo rádio ou pela televisão, no·instante ou no local em que
ocorram, assim como o comentário ou cronica, pelos
mesmos veículos;
VI - Arquivista-PesquisadOr: aquele que tem a
incumbência de organizar e conservar cultural e tecnicamente o arquivo redatorial, procedendo à pes~
quisa dos respectivo$ dados para a elaboração de
notícias;
Vil - Revisor: aquele que tem o encargo de rever as provas tipográficas de matéria jqirialística;
VIII - Ilustrador: aquele que tem a seu cargp·
criar ou executar desenhos artísticos ou técnicos de
caráter jornalístico;
IX - Repórter Fotográfico: aquelé a quem cabei
registrar fotograficamente quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico;
··
X - Repórter Cinematográfico: aquele a quem
cabe registrar cinematograficamente quaisquer fatos
ou assuntos de interesse jornalístico;
XI - Diagramador: aquele a quem compete planejar e executar a distribuição gráfica de matérias,
fotografias ou ilustrações de caráter jornalístico, para
fins de publicação.
Parágrafo único. Os Sindicatos serão ouvidos
sobre o exato enquadramento de cada profissional.
Art 12. Serão privativas de Jornalista as funções pertinentes às atividades descritas no artigo 22,
tais como Editor, Secretário, Subsecretário, Chefe
de Reportagem e Chefe de Revisão.
(3) Leg. Fed. 1965, pág. 1872.
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Art. 13. Não haverá incompatibilidade entre o
exercício da profissão de Jomalista_e_o. de_gllaiquer
outra função remunerada ainda que pública, respeitadas a proibição de acumular cargos e as demais
restrições de lei.
Art. 14. Será passível de trancame!ltQ QLegistro__
profissional do jornalista que, sem motivo legal, deixar
de exercer a profissão por mais de 2 (dois) anos. ___ _§__12__ N_ã.o_loc::icie_Da cominação deste artigo o
afastamento decorrente_de_:_
a) suspensão ou interrupção do contrato de trabalho;
b) aposentadoria como jornalista;
c) viagem ou bolsa de estudo, para aperfeiçoamento profissional;
d) desemprego, apurado na forma da Lei nº
4.923 { 3 ), de 23 de dezembro de 1965.
§ 22 O trancamento será de comPetência do órgão regional do Ministério do Trabalho, de ofício ou
a ·requerimento da entidade ·sindical ·representativa
da categoria profissional, Ca.bendo·à esta fazer publicar, em órgão oficial, por três vezes consecutivas e
dentro de um interstício de dois anos, a relação dos
Jornalistas cujos registres pretende trancar.
·
· § 32 Os órgãos do Ministério do Trabalho prestarão aos Sindicatos representativos da categoria
profissional, as informações que lhes forem· solicitadas, especialmente quanto ao registro de aamissões
e dispensas nas empresas jornalísticas, realizando
as inspeções que se tomarem necessárias para a
verificação do exercício da profissão de Jornalista.
§ 42 O exercício da atividade em empresa não
jornalística, mencionada no artigo 3 2, § 2<!, não constituirá prova suficiente de permanênCia na· profissão
se a publicação e seu responsável não tiverem registro nos termos deste Decreto.
.
§ 52
registro trancado suspende-à titularidade e o exercício das prerrogativas profissionais, mas
pode ser revalidado mediante apresentação dos documentos mencionados nos itens 11 e III do artigo 4<!.
Art. 15. O salário de jornalista não poderá ser
ajustado nos contratos individuais de trabalho, para
a jornada normal de 5 (cinco) horas, em base inferior
à do salário estipufado-;-paraa respectiva função, em
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Em negociação ou dissídio coletivO, poderão os sindicatos de jornalistas reclamar o
estabelecimento de critérios de remuneração adicional
pela diwlgação de trabalho produzido por jornalista
- em mais de um veiculo de comunicação coletiva

o
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Art. 16. A admissão de provisionado, para
exercer funções relacionadas nos itens I a VIl do artigo 11, será permitida nos municípios onde não
exista curso de Jornalismo reconhecido na forma da
lei e, comprovadamente, não haja jornalista domiciliado, associado do sindicato representativo da categoria profissional, disponível para contratação.
Parágrafo único. O provisionado nos termos
deste artigo poderá exercer suas atividades somente
no município para a qual foi registrado.
Art. 17. Os atuais portadores de registro especial de provisionado poderão exercer suas atividades no Estado onde foram contratados.
Art. 18. A fiscalização do cumprimento dos dispositivos deste decreto se fará na forma do artigo
626 da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo
aplicável aos infratores multa variável de 1 a 10 vezes o Maior Valor de Referência fixado de acordo
com o artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 2 6.205(4),
de 29 de abril de 1975.
Parágrafo unrco. Aos sindicatos representativos da categoria profissional incumbe representar às autoridades competentes acerca do exercício irregular da profissão de jornalista.
Art. 19. Constitui fraude a prestação de serviços profissionais gratuitos, ou com pagamentos simbólicos, sob pretexto de estágio, bolsa de estudo,
bolsa de complementação, convênio ou qualquer outra modalidade, em desrespeito à legislação trabalhista e a este Regulamento.
Art. 20. O disposto neste decreto não impede a
conclusão dos estágios comprovadamente iniciados
antes da vigência da Lei n. 2 6.612, de 7 de dezembro de 1978, os quais, entretanto, não conferirão,
por si só, direito ao registro profissional.
Art. 21. Este decreto entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente os Decretos n.os 65.912(5), de 19 de dezembro de 1969, e 68.629(6), de 18 de maio de 1971.
ERNESTO GEISEL, Presidente da RepúblicaArnaldo Prieto.
PARECER N2178, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais ao
Projeto de Lei do Senado n2 309, de 1995,
que "Altera inciso 11 do art. 20 da Lei n2
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir ao empregado a movimentação de sua
conta vinculada no FGTS, quando da declaração judicial da falência da empresa".
Relator: Senador Edison Lobão
Foi-me distribuído, para relatar, o projeto em
epígrafe, antes entregue, nesta Comissão, ao eminente Senador Antonio Carlos Valadares.

Maio 1997

Ocorre que Sua Excelência já havia elaborado
o seu Parecer, como sempre brilhante, ao qual nada
há·a acrescentar.
···
· ·
-Por tais razões, renovo-o nos mesmos termos
em que foi feito pelo ilustre Senador Antonio Carlos
Valadares, a seguir.

.

1- Relatório

A iniciativa agora submetida à apreciação é de
autoria do ilustre Senador Ramez Tebet, que pretende alterar a legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço para permitir que empregados de
empresas em processo !alimentar, a partir da publicação da sentença declaratória da falência, possam
movimentar as suas contas vinculadas.
Justificando a proposição o autor afirma que a
legislação apresenta uma lacuna: ·como vimos,
existe a hipótese de o trabalhador sacar o FGTS por
ocasião da extinção total da empresa. Entendemos,
porém, que, neste aspecto, a legislação em vigor
contém uma grave lacuna que vem prejudicando sobremaneira o empregado. Nos casos de falência da
empresa, o trabalhador se vê obrigado a aguardar,
não raras vezes, o longo processo de liqüidação
afim de poder levantar o FGTS. Não parece justo
que, no momento em que mais precisa, pois ficou
sem seu emprego, o trabalhador deva esperar pela
extinção da empresa para ter acesso ao dinheiro depositado numa conta da qual ele é titular".
A Súmula n2 1'76 do Tribunal Superior do Trabalho, citada pelo proponente, afirma que a Justiça
do Trabalho só tem competência para autorizar a
movimentação do FGTS na ocorrência de dissídio
entre empregado e empregador e após o trânsito em
julgado da sentença. Assim, o Judiciário está orientado no sentido de aguardar a conclusão de demorados trâmites processuais, para somente ao final pro-céderâ liberação do referido fundo.
A solução preconizada para evitar estes retardamentos está consubstanciada na proposição em
análise, conforme justificação: "Faz-se, portanto mister poupar o trabalhador da submissão a estes prazos judiciais, pois, atualmente, só após o trânsito em
julgado da decretação da falência é que ele vem podendo exercer o direito de sacar o FGTS".
É o relatório.

11- Voto do Relator
A proposição em análise está redigida com boa
técnica legislativa. Os pressupostos constitucionais
relativos à iniciativa (art. 61) e a competência (caput
do art. 48) foram observados. A alteração pretendida não conflitua com os princípios maiores adotados
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pelo ordenamento jurídico pátrio e com as normas
vigentes. Nada há, portanto, a depor contra a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da
matéria.
No que se refere ao mérito, entendemos que
os argumentos apresentados em justificação ao PLS
são inteiramente válidos. A falência da empresa normalmente já é muito danosa para os empregados
que, além do desemprego a que se sujeitam, passam a ter dificuldades no recebimento de seus direitos, quando não acabam perdendo parte deles.
É tentando reduzir os impactos negativos da falência sobre a economia familiar dos trabalhadores
que a legislação brasileira prevê tratamento privilegiado aos créditos trabalhistas no processo !alimentar.
Com relação ao FGTS, se há valores depositados em contas vinculadas e individualizadas, estes
valores já fazem parte do património do empregado,
e não dependem da partilha da massa falida. Não há
razão, portanto, para retardar a movimentação destes créditos. Razões de justiça existem, ao contrário,
para a imediata liberação do FGTS, eis que a própria subsistência do trabalhador desempregado
pode estar comprometida.
A publicação da sentença declaratória da falência nos parece ser o momento oportuno a partir do
qual a movimentação do FGTS deve ser permitida ao
trabalhador. Postergar esta liberação não se justifica,
nem reoresenta benefício efetivo para o referido fundo.
F~itas estas considerações, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado n.º 309, de
1995, nos termos em que se encontra redigido.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997. Ademir Andrade, Presidente - Edison Lobão, Relator- Benedita da Silva - Bello Parga - Waldeck
Ornelas - Marluce Pinto - Valmir Campelo - Osmar Dias - Mauro Miranda - Ludio Coelho - Nabor Júnior - Lúcio Alcântara - Gilvam Borges Carlos Wilson - Leomar Quintanilha.
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Ofício nº 17/97 - CAS
Brasília, 30 de abril de 1997
Exmº Sr.
Senador Antonio Carlos Magalhães
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 309,

de 1995, que "altera o inciso 11 do art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir ao
empregado a movimentação de sua conta vinculada
no FGTS, quando da declaração judicial da falência
da empresa", em reunião de 23 de abril de 1997.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
Presidente.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Constitujção 1988
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação de efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
seta riais de desenvolvimento;
V - limites do território nacionaL E!Spaço aéreo
e marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas
as respectivas Assembléias Legislativas;
VIl - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII -concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensaria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensaria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas;
XI -criação, estruturação e atribuições dos Mi_nistérios e órgãos da administração pública;
XII - telecomunicaçQes e radiodifusão~
-xm - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
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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. ·
§ 19 São de iniciativa privativa do Presidente
da República as leis que:
I -fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 -disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos 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 Defensaria 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 9 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 po{ cento
dos eleitores de cada um deles.
DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO
Da Comissão de Assuntos Sociais ao
Projeto de Lei do Senado n9 309, de 1995,
que "Altera o inciso 11 do art. 20 da Lei ng
8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de permitir ao empregado a movimentação de sua
conta vinculada no FGTS, quando da declaração judicial da falência da empresa".
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I - Relatório
A iniciativa agora submetit:a à apreciação é de
autoria do ilustre Senador Ramez Tebet, que preten-
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de alterar a legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço para permitir que empregados de
empresas em processo !alimentar, a partir da publicação da sentença declaratória da falência, possam
movimentar as suas contas vinculadas.
Justificando a proposição, o autor afirma que a
legislação apresenta uma lacuna: "Como vimos,
existe a hipótese de o trabalhador sacar o FGTS por
ocasião da extin~o tot<'!Lda_ empresa. Entendemos,
porém, que, neste aspecto, a legislação em vigor
contém uma grave lacuna que vem prejudicando sobremaneira o empregado. Nos casos de falência da
empresa, o trabalhador se vê obrigado a aguardar,
não raras vezes, o longo processo de liquidação, a
fim de poder levantar o FGTS. Não nos parece justo
que, no momento em que mais precisa, pois ficou
sem seu emprego, o trabalhador deva esperar pela
extinção da empresa para ter acesso ao dinheiro depositado riu ma i:ontaâ() (fual ele étlfular".
A Súmula n9 176, do Tribunal Superior do Trabalho, citada pelo proponente, afirma que a Justiça
do Trabalho só tem competência para autorizar a
movimentação do FGTS na ocorrência de dissídio
entre empregado e empregador e após o trânsito em
julgado da sentença. Assim, o Judiciário está orientado no sentido de aguardar a conclusão de demorados trâmites processuais, para s<.. nente ao final proceder à liberação do referido fundo.
A-Solução preconizada para evitar estes retardamentos está consubstanciada na proposição em
análise, conforme justificação: "Faz-se, portanto,
mister poupar o trabalhador da submissão a estes
prazos judiciais, pois. atualmente, só após o trânsito
em julgado da decretação da falência é que ele vem
podendo exercer o direito de sacar o FGTS".
É o relato rio. ~-

11 - Voto do Relator

-

A proposição em análise está redigida com boa
técnica legislativa. Os pressupostos constitucionais
relativos à iniciativa (art. 61) e a competência (caput
do art. 48) foram observados. A alteração pretendida
não conflitua com os princípios maiores adotados
pelo ordenamento jurídico pátrio e com as normas
vigentes. Nada há, portanto, a depor contra a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da
matéria.
No que se refere ao mérito, entendemos cue
os argumentos apresentados em justificação ao PLS
são inteiramente válidos. A falência da empresa r::c-rmalmente já é muito danosa para os empregados,
que, além do desemprego a que se sujeitam, pas-
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sam a ter dificuldades no recebimento de seus direitos, quando não acabam perdendo parte deles.
É tentando reduzir os impactos negativos da falência sobre a economia familiar dos trabalhadores
que a legislação brasileira prevê tratamento privilegiado aos créditos trabalhistas no processo !alimentar.
Com relação ao FGTS, se há valores depositados em contas vinculadas e individualizadas, estes
valores já fazem parte do patrimônio do empregado,
e não dependem da partilha da massa falida. Não há
razão, portanto, para retardar a movimentação destes créditos. Razões de justiça existem, ao contrário,
para a imediata liberação do FGTS, eis que a própria subsistência do trabalhador desempregado
pode estar comprometida.
A publicação da sentença declaratória da falência nos parece ser o momento oportuno a partir do
qual a movimentação do FGTS deve ser permitida
ao trabalhador. Postergar esta liberação não se justifica, nem representa benefício efetivo para o referido
fundo.
Feitas estas considerações, opinamos pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 309, de
1995, nos termos em que se encontra redigido.
Sala das Comissões,
. - Presidente,
Relator.
REQUERIMENTO N.0 1.243, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 172, I, do R.l.
do Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei do Senado n.• 309 de 1995, que Altera o inciso 11 do art. 20 da Lei n.• 9.036, de 11 de
maio de 1990, a fim de permitir ao empregado a movimentação de sua conta vinculada no FGTS, quando da declaração judicial da falência da empresa.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1996. Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais.
OF. N.2 SF/253197
Em 9 de março de 1997
Exmo Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da sessão legislativa anterior foram encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetes
constantes da relação anexa, com a solicitação de
serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
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Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255, tendo em vista que todas as proposições
já estão instruídas com relatórios encaminhados pelos respectivos relatores para inclusão na pauta dessa Comissão, por economia processual, encareço a
V. Ex.§ submeter os projetas em referência a esse
órgão técnico, a fim de serem posteriormente apreciados em Plenário, devidamente instruídos com
seus pareceres.
Atenciosamente. - Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
PARECER N2 179, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Emenda n 2 1, ele plenário, ofereci·
da ao substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n° 81, de 1994 (n2
3.434192, na Casa de origem), que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho, dis·
pondo sobre o jus postulandi, a assistência judiciária e a representação dos menores no foro trabalhista.
Relator: Senador Valmir Campelo
I -_Relatório
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou, em
28 de março de 1996, substitutivo ao Projeto de Lei
n• 81, de 1994, de autoria do Deputado Sérgio Arouca, que 'Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre jus postulandi, assistência judiciária e a representação dos menores no foro traba·
lhista'.
Em 14 de maio de 1996, o substitutivo foi também aprovado em plenário, sendo, em seguida, des·
pachado à Comissão Diretora para a redação do
vencido e inclusão na Ordem do Dia em tumo suplementar.
A matéria foi discutida em 23 de maio de 1996,
em tu mo suplementar, onde recebeu a Emenda Modificativa n2 1, de Plenário, de autoria do Senador
José Eduardo Outra, alterando a nova redação dada
ao Art. 793, da CLT, proposta pelo art. 1° do substitutivo do Senado.
11- Voto
A Emenda acrescenta a defensaria pública e o
sindicato profissional dentre os entes habilitados a
prestar assistência ao menor reclamante, na falta de
seus representantes legais.
Em outra oportunidade (fts. 21 ), este relator
manifestou que ' ... os sindicatos (até por determinação constitucional) têm a atribuição de defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da cate-
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geria, inclusive em questões judiciais ou administrativas (CF, 82 , III}."
Diante disto, este relator havia entendido que a
iniciativa de incluir na lei o Sindicato como parte representante do menor trabalhador nas lides trabalhistas era desnecessário porém pa".l maior clareza redacional acolhemos a sugestão.
Pretende, também, o nobre Senador incluir a
Defensaria Pública no rol dos curadores, tal medida
reveste-se do mais legítimo respaldo constitucional
(art. 124 da CF) e legal (Lei Complementar n2
80/94), motivo pelo qual acatamos a proposta.
Pela aprovação.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997. Ademir Andrade, Presidente - Valmir Campelo, Relator
-Carlos Wilson - Mauro Miranda - Marluce Pinto Osmar Dias - José Roberto Arruda - Lúcio Alcântara - Gilvam Borges - Lauro campos - Leomar
Quintanilha - Edison Lobão - Lúdio Coelho - Wal-deck Omelas - Benedito da Silva- Bello Parga.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
TEXTO DO DECRETO-LEI N2 5.452, DE 12..5-1943
Atualizado e acompanhado de notas

à Legislação Correlata, de Legislação Trabalhista Especial, de Regimento Interno do
TST (excerto), de Súmulas do STF, STJ,
TFR (em matéria trabalhista) e do TST
(Enunciados 1 a 341) e de índices Sistemáticos da CLT, Numérico da Legislação e Al-fabético-Remissivo da CLT, da Legislação
Complementar e das SúmulasArt. 793. Tratando-se de maiores de 14 (quatorze) e menores de 18 (dezoito) anos, as reclamações poderão ser feitas pelos seus representantes
legais ou, na falta destes, por intermédio da Procura.dona da Justiça do Trabalho. Nos lugares onde não
houver Procuradoria, o juiz ou presidente nomeará
pessoa habilitada para desempenhar o cargo de curador à lide.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSTITUIÇÃ01988
EDIÇÃO ATUALIZADA EM 1996
Art. 82 É livre a associação profissional ou sindical, ao observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
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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 econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município;
III - ao sindicatocabe-a defesa dos direitos e .
interesses coletivos e 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 após o final
do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar.
LEI COMPLEMENTAR N2 80
DE 12 DE JANEIRO DE 1994
Organiza a Defensoria Pública da
União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua
organização nos Estados, e dá outras
providências.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELO
SECRETÁRIO-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
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REQUERIMENTO N2 2, DE 1997
Requeiro nos termos do art. 172, I, do RI do
Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei da Câmara n2 81, de 1994, que "Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo
sobre o Jus Postulandi, a assistência judiciária e a
representação dos menores no foro trabalhista".
Sala das Sessões, 7 de janeiro de 1997.- Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Of. n2 SF/253/97
Em 19 de março de 1997

Exm2 Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetas constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Não obstante o que dispõe o parágrafo único do
arl 255, tendo em vista que todas as proposições já
estão instruídas com relatórios encaminhados pelos
respectivos relatores para inclusão na pauta dessa Comissão, por economia processual, encareçO a V. Ex!'
submeter os projetas em referência a esse órgão técnico, afim de serem posteriormente apreciados em Plenário devidamente instruídos com seus pareceres.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, em exercício, ~enador Joel de Hollanda.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 304, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50,§ 22, da Constituição Federal, combinado com o
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
que sejam solicitados, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. Cartas César de Albuquerque,
esclarecimen~os sobre as seguintes questões:
1) Qual a arrecadação da CPMF até a presente
data?
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2) Qual a arrecadação prevista da CPMF para
o exercício de 1997, e se está havendo alguma variação ou superávit financeiro?
3) Constitui plano do Ministério da Saúde promover ainda este ano a municipalização do SUS?
Em caso positivo, poderia encaminhar ao Senado
't=ederal cópia dos estudos realizados para esse fim?
4) Quais os valores em reais atribuídos a cada
Estado e qual o percentual de transferência que beneftciou a cada um deles corno resultado da distribuição,
pelo Ministério da Saúde, dos recursos da CPMF?
5) Além dos recursos originários da CPMF distribuídos para cada Estado, qual o valor das transferências executadas pela União através de dotações
previstas no orçamento federal em favor do SUS ou
de outras ações a cargo do Ministério da Saúde por
unidade federada?
6) Quais as ações do Ministério da Saúde em
cada Estado que receberam, para sua realização, recursos da CPMF ou de outras fontes do Ministério, e qual o
valor em reais das despesas efetivadas em tais ações?
Justificação
Reiteramos a apresentação do Requerimento
n2 200/97, agora modificado em algumas questões
que consideramos fundamentais ao conhecimento,
pelo Senado Federal, da verdadeira destinação dos
recursos provenientes da cobrança da CPMF, bem
como se a União, independentemente dessa contribuição, também alocou, como prevê o Orçamento
Federal, verbas para o Ministério da Saúde desenvolver a contento as suas atividades junto ao SUS e
demais setores da saúde pública no Brasil.
Tais informações essenciais ao esclarecimento
solicitado, lamentavelmente, chegaram ao Senado
de forma resumida e não conseguiram satisfazer ao
nosso questionamento.
Além do mais, requerimentos de informação
não podem ser respondidos remetendo os Senadores interessados à Internet, conforme-resposta do
ilustre Ministro da Saúde.
É sabido que a aprovação, pelo Congresso Nl:lcional, da CPMF (Contribuição Provisória de Movimentação Financeira), nascida no Senado Federal
com a iniciativa que tomamos com a apresentação
de uma Proposta de Emenda Constitucional, teve
como finalidade reforçar os recursos do Ministério da
Saúde, haja vista a grave crise que se abateu sobre
todo o sistema de saúde pública no Brasil, devido
principalmente à falta de verbas específicas, com a
destinação exclusiva à manu<enção do SUS.
Safa das SessãP.s, 6 de maio de 1997. Senador Antonio Carlos Vafadares.

(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.

É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N2 305, DE 1997
Nos termos regimentais, requeiro que a Hora
do Expediente do dia 7 de maio seja dedicada à memória do educador Paulo Freire.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997 - Senadora Marina Silva - Francelino Pereira - Valmir Campelo - Regina Assumpção - Lauro Campos - José
Agripino- Lúcio Alcântara - Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será submetido à apreciação do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso I, letra b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1~
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.
São lidos os seguintes.
2
Ofício n 17/97-CAS
Brasília, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22 , do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 309, de 1995, que "altera o inciso 11 do art.
20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio.de 1990, a fim de
permitir ao empregado a movimentação de sua conta vinculada no FGTS, quando da declaração judicial
da falência da empresa•, em reunião de 23 de abril
de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
Ofício n2 18/97-CAS ··
Brasília, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22 , do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 307, de 1995, que "altera a redação do art.
42 do Decreto-Lei n2 972, de 17 de outubro de 1969,
que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, e dá outras providências", em reunião de 23 de
abril de 1997.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a __
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 32 e 52 , do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para a interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa;-para que os Projetes de Lei do
Senado n2 s 307 e 309, de 1995, sejam apreciados
pelo Plenário.
Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. S. EJci! dispõe de até 20 minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srl's e
Srs. Senadores, é com satisfação que me dirijo a
este Plenário para acusar o recebimento de dois documentos recentemente editados pelo Ministério da
Saúde e gentilmente enviados pelo Ministro Carlos
César de Albuquerque. Refiro-me às publicações
"Ações e Metas Prioritárias• e "Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - SUS".
A alguns dos senhores poderá causar espécie
a ocupação da tribuna para um registro dessa natureza. Contudo, há significados nessa iniciativa que
não quero perder a oportunidade de destacar. A leitura dos documentos mencionados permite a constatação de dois fatores relevantes. Inicialmente, destaco a própria iniciativa do Ministério da Saúde ao
promover a sua elaboração, numa demonstração
inequívoca da retomada da função planejadora e de
seu papel como órgão máximo do setor, responsável
pela definição de políticas e diretrizes estratégicas.
A segunda constatação animadora, mesmo com o
reconhecimento das notórias deficiências da área, é
a disposição de implementar medidas essenciais
para a obtenção de resultados positivos nos indicadores de saúde de nossa população.
O documento "Ações e Metas Prigritárias• traz
uma visão ampla e contextualizada das ações propostas para enfrentar os principais problemas estruturais da saúde. Essas ações configuram um novo
sistema gerencial com base no financiamento estável, na descentralização dos serviços e reestruturação interna, e na fiscalização permanente da aplicação dos recursos. A implantação definitiva desse
modelo, conforme destaca o documento, depende
de verbas, de dinheiro. A esse respeito, o Congresso Nacional já está analisando uma proposta de
emenda constitucional para garantir a aplicação regular de recursos federais, estaduais e municipais.
Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição nº
33, de 1996 (n2 33195, na Câmara dos Deputados).

-------------------
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O Governo Federal está empenhado na discussão dessa emenda a fim de que, a partir de 1998, os
gastos públicos com a saúde sejam elevados para
R$31, 1 bilhões anuais, sendo R$20,3 bilhões do Governo Federal, R$6,2 bilhões dos Governos Estaduais
e R$4,6 bilhões dos Municípios, o que vai aumentar o
investimento per capita com a saúde para R$191/ano.
Além do aparte de recursos significativo, mesmo que ainda insuficientes, o Governo revela disposição, também, para alteração da fórmula de gestão
centralizada que, como vem acontecendo, favorece
o desperdício e a má qualidade dos serviços. Dessa
forma, o Ministério da Saúde, em conformidade com
os princípios da reforma administrativa do Estado,
vai implantar modelos de gestão descentralizada do
sistema de saúde, além de contratos de gestão com
metas previamente definidas e avaliação permanente de resultados. Outra providência de grande relec
vãncia é a implantação do Sistema Nacional de Auditoria, que vai integrar as auditorias médica e contábil para garantir avaliação e controle dos servJços
em todas as instâncias do sistema de saúde.
As ações e metas do período 97/98 estão divididas em três grandes frentes: prevenção, com ênfase no atendimento básico; melhoria da qualidade
dos serviços de saúde e mutirão social pela saúde.
A primeira abrange a continuidade de programas tradicionais do Ministério e a implantação de novos
projetas: Saúde da Família, Agentes Comunitários
de Saúde, Farmácias Básicas, Vacinação, Combate
às Endemias, Saúde da Mulher, Saúde da Criança,
Doenças Sexualmente Transmissíveis, Diabetes etc.
A segunda compreende iniciativas destinadas ao
aperfeiçoamento do sistema nos seguintes campos:
gestão, consórcios, resçate e primeiros socorros, alternativas à internação hospitalar, capacitação, credenciamento hospitalar, controle do câncer e planos
de saúde. O "Mutirão Social pela Saúde' pretende
desencadear uma ampla mobilização nacional para
demonstrar que os resultados positivos dos indicadores sócio-sanitários só virão se forem perseguidos
dia a dia, com determinação política e a participação
de cada cidadão. Para estimular essa participação, o
Ministério da Saúde está desenvolvendo as seguin:
tes ações: fortalecimento dos Conselhos de Saúde,
transparência e Disque-Saúde. Ao final dQ docl.lm~m~
to, são apresentados quadros com os grandes números da saúde. Neles é possível obter informações
a respeito do número de servidores do Ministério da
Saúde, do Orçamento de 1997, da aplicação dos recursos da CPMF, dos serviços prestados pelo SUS
e dos programas especiais.
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· --- ·o segundo documento divulgado, "Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde', além
de incluir as orientações operacionais, propriamente
ditas, para regulação do SUS, explicita e dá conseqüência prática aos princípios e às diretrizes do Sistema, consubstanciados na Constituição Federal e
nas Leis nº 8.080/90 e 8.142/90, favorecendo, assim, mudanças essenciais no modelo de atenção à
saúde no Brasil.
É_uma publicação de maior complexidade técnica, que tem por finalidade aperfeiçoar a gestão do
SUS e subsidiar a reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine os papéis
de cada esfera de Governo, os instrumentos para
que Municípios e Estados assumam seus papéis de
gestores, os mecanismos e fluxos de financiamento,
a prática do acompanhamento, controle e avaliação,
e os vínculos dos serviços com os seus usuários.
. Resultado de amplo e participativo processo de
discussão, que envolveu diferentes segmentos da
sociedade, desde os gestores do Sistema nas três
esferas de governo, até usuários, prestadores de
serviços e profissionais de saúde, o documento
apresenta, ao mesmo tempo, fundamentação conceituai e orientação operacional.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sem
mencionar as qualidades inti-Insecas que os trabalhos certamente possuem, e que poderão ser avaliadas pelos especialistas, quero destacar algumas características que me parecem revelar uma nova postura em documentos dessa natureza. Em primeiro
lugar, chamo atenção para a preocupação em consolidar as informações e os dados já existentes, berri
para o compromisso em dar continuidade. a
programas e projetes já iniciados. Apresenta-se um
retrato bastante fiel da realidade e uma proposta de
política realista, fundamentada em ações e projetes
viáveis e simplificadores.
O segundo pOr:Jto que desejo ressaltar é a
preocupação com a qualidade dos serviços de saúde; que revela, a meu ver, que há uma verdadeira
sincronia entre o projeto político do Governo e a
orientação que vem sendo imprimida, na presente
gestão, à área de saúde.
-C~_Em__Qu.tras palavras, a saúde é, mais do que
nunc.a, um elemento central Jlara que o desenvolvimento possa ser assegurado, de acordo com um
modelo calcado na competição, na busca da qualidade e na desçentrali~ação dos serviços. A cidadania que está emergindo no contexto da estabilização
económica revela não só a consciência de que muito
--ainda há por fazer para se alcançar os níveis de

come)
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eqüidade de que o Brasil necessita em relação à
saúde, mas também a convicção de que a democratização do acesso não dispensa a procura, cada vez
mais enfática, por qualidade dos serviços de saúde.
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, em termos de política de governo, pode-se afirmar que os
documentos oficiais trazidos a público revelam afinidades entre as ações e metas propostas pela área
de saúde e outras áreas sociais. Percebe-se na linguagem dos planejadores que a ênfase das modificações é institucional. O controle é cada vez mais
colocado na base do sistema, exigindo uma atitude
de cidadania vigilante para que a qualidade se recupere ou alcance outro patamar.
Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, sei que_
ainda é cedo para identificar o alcance político e social dessas tendências e avaliar seus resultados,
uma vez que as transformações nesse campo se
efetivam a longo prazo, pois exigem, ainda, modificações de natureza educacional e cultural.
Contudo, é bom saber que, além de consagrarmos o ano de 1997 à saúde, estamos em busca de
soluções que assegurem a eficiência e a eficácia
nesse setor, sem desconsiderar os mecanismos capazes de garantir níveis socialmente aceitos de
eqüidade.

É bom saber que o sopro de renovação que
tem atingido nossa economia e nosso sisterna_de
produção encontra contrapartida no campo social, a
J.:speito dc.s previsões em contrário dos céticos e
dos desiludidos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que, em atendimento
ao Ofício n° CAE/10/97, da Comissão de Assuntos
Econõmicos desta Casa, o Banco Central do Brasil
encaminhou o Oficio n° 1.182/97, na origem, de 6 do
corrente, contendo o parecer daquele órgão a respeito da solicitação do 'Governo do Estado de Alagoas sobre o aditamento ao contrato de operação de
crédito, firmado junto à Caixa Económica Federal,
relativo ao Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, especificamente o
Programa de Desligamento Voluntário - PDV, ao
amparo dos mencionados normativos, alterando o
valor de RS100 milhões para R$135 milhões.
O expediente será anexado ao processado do
Projeto de Resolução n2 47, de 1997, que será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Continuando a lista de oradores, concedo a palavra ao
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nobre Senador Erna_ll_des Amorim. S. Exª dispõe de
20 minutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, na tarde de
ontem, fiz um discurg> em gue relatei a situação do
Estado de _Rondônia_ e a manE!ira como está sendo
conduzida a gestão do aluai Governador.
Demonstrei aqui o método de privatização utilizado naquele Estado por meio de uma empresa:
Centrais Elétricas de Rondônia - Ceron. Essa empresa sempre deu prejuízo pelas malversações, pelos desvios de recursos e, mesmo assim, a Eletrobrás comprou 49% das suas ações e está hoje administrando-a corretamente. Restaram os outros
51%. Mas existe a proposta de, mais uma vez, o Governador vender o prejuízo daquela empresa para o
Governo Federal, por intermédio da Eletrobrás e do
BNDES.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que mais me
chama a atenção é que, apesar da polêmica sobre a
venda da Vale- aliás, pela irrisória quantia de pouco
mais de R$3 bilhões -, o Governo Federal, para espanto de todos, quer comprar empresas falidas. Ora,
se o Governo está vendendo a Vale, uma empresa
~que dá lucro, porque quer transferi-la para outros administrarem, o que existe por detrás da negáciata da
compra daêmpresa de ene-rgia do Estado de Ron-aõnTa,·a Ceron, que-dá-prejuízo e deve R$450 milhões na praça, com suas ações valendo R$46 milhõ~es_? __ I::ntreJªnto,~ o_ Governo, por intermédio do
--BNDES e da Eletrobrás, quer tirar do prejuízo do Estado de Rondônia uma empresa falida, passando a
gerenciá-la.
Não entendo essa incoerência do Governo. Por
um lado, quer vender a Vale e, por outro, quer comprar as Centrais El~tricas do Estado de Rondônia,
que está falida e dando prejuízo ao Estadg. A posteriori, é claro, o Governo Federal vai ·pagar esse
prejuízo.
Ontem, também denunciamos aqui o desvio de
R$1.480.000,00 do património da Ceron. O Governo
__do Estado retirou, desviou, assaltou os cofres da Secretaria da Fazenda com a desculpa de incorporar
esse montante ao património das Centrais Elétricas.
Entretanto, esse dinheiro foi driblado dos cofres públicos para o Governo do Estado de Rondônia pagar
a imprensa, a fim de que esta escurecesse a verdade, não permitindo que o povo do Estado e os políticos de Oposiçâo denunciassem -as falcatruas do Governador. Repito: o dinheiro da Ceron, que é hoje financiada pelo BNDES e pela Eletrobrás, serviu para
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calar, fechar a boca da imprensa. E o Governo do
meu Estado. não cansando de usar esses artT!íCfos,
pegou recursos, mediante um processõ-da-Secom,
Secretaria de Comunicação do Estado de Rondônia,
e licitou o valor de R$2,8 milhões para também pagar a imprensa.
Imaginem como foi feito esse processo, Sr.
Presidente e Srs. Senadores! O Governo do Estado
de Rondônia, na desculpa de fazer uma licitação
para realizar uma propaganda de esclarecimento ao
público sobre a prevenção à AIOS e à criminalidade,
e uma campanha de incentivo à doação de sangue
no Estado, em nome dessas causas o Governo licitou R$2,8 milhões. Mas os recursos que deveriam
servir para a divulgação da prevenção à AIOS, à criminalidade e a uma campanha de incentivo à doação de sangue foram utilizados, mais uma vez, para
pagar a imprensa do Estado e, sem dúvida, pelos informes que tenho, para pagamento das publicações
mentirosas que têm sido divulgadas na revista lstoé.
Tudo isso pago com dinheiro do povo, com dinheiro
da Saúde.
Sr. Presidente, enquanto isso, os doentes aidéticos, que viviam amontoados no hospital do Estado
de Rondônia, foram expulsos por falta de assistência
médica e de medicamento. O Governo do Estado
permitiu que tal hospital fosse fechado, mas não
teve vontade de inibir um projeto de corrupção dessa natureza.
- - - --Esse processo está assinado não só pelo Sr.
Secretário de Comunicação como também pelo Governador do Estado, com a devida autorização para
o pagamento de uma determinada empresa.
Os aidéticos do meu Estado estão morrendo
sem qualquer atendimento, a Saúde está abandonada, mas o Governo se dá ao luxo de assaltar os cofres públicos, de roubar o dinheiro do povo. O Governador ainda não achou um poder para colocá-los
na cadeia: a ele e a seus assessores.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, aproveito a oportunidade para citar a anatomia da corrupção no Estado de Rondônia.
O Governo de Rondônia contratou a SPP Publicidade
e
Propaganda,
pelo
valor
de
R$899.515,87, em 30 de dezembro de 1996, com
dispensa de licitação, com os seguintes objetivos:
prevenção à AIDS, prevenção à criminalidade e
campanha de incentivo à doação de sangue.
Essa empresa foi constituída em outubro de
1996.
Em 30 de janeiro de 1997, a SPP emitiu nota
fiscal de serviço de nº 0003, série A, corresponden-
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do ao valor total do contrato, cujo pagam~nto fºi_.,te~_
-tuaaoert11Tâefevereiro de 1997: R$444.400,00; e
em 24 dé fevereiro dir1 997:-R$455.115,87, respectivamente.
Segundo uma Ação Popular movida pelo cidadão Eduardo Valverde Araújo Alves contra o Sr. Valdir Raupp de Matos e outros, que tramita na Vªra da
Fazenda Pública da Comarcade Porto Velho, os
serviços contratados, embora pagos, não foram realizados. A mesma afirmação é do Sr. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no Ofício nº 246/GP/~7._âe ~1 de março de 1_997.
O Sr. Sal e_$_ B_ran_dão dos Santos, que é o dono
da empresa,
sendo tratado como testa-de-ferro
de interesses escuses do Estado de Rondônia, pois
até outubro de 1996 o mesmo tinha como ocupação
atividai:fe de vigilante. com o salaifo mensal de
R$105,00.
Imaginem, Srs. Senadores, o dono da empresa
que, entre outras, ganhou o contrato de RS$2,8 milhões era um yigia_f,l_ganbava RS_$_1_05,00 por mês!
--Hoje, esse cidadão negocia com o Estado de Rondônia, negocia com a lama, com a podridão que o
Governador traz às costas.
As g.fif!l1aÇ_Õe§_cj_i$poníveis dão conta de que o
Sr. Sales Brandão recebeu o montante indicado e o
repassou para terceiros que estão sendo identifica_dQª- pela Justiça em Rondônia.
_
Finalmente, soliGtlo i transcrição nos Anais do
Senado Federal do Ofício nº 246/GP/97, de 31 de
__ março de 1997, do Exm 2 Sr. Pre§;Ldentedo Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia, Dr. Amadeu Macbg.do, o_quaL comprgyg,_ a anato_mia__da_corrupção
que estou relatando.
Sr. Presidente, poderia alguém aqui afirmar
que estou citando esse caso e fazendo essas denúncias por ser do partido oposto ao do Governador
do meu Estado. Entretanto, ?.ão den_(in_clas graves e
documentad-as~ inclusive com parecer~do próprio Tribunal de Contas, com mandado de segurança da
própria justiça do Estado. Tudo isso ocorrendo no
Estado de Ro_11d_§nia.
Ainda ontem, fiz discurso chamando a atenção
do _G_ovemo Federal para o caso dos órgãos que fazem repasses ao Estado de Rondônia, a exemplo do
BNDES e da própria Eletrobrás, que está comprando a Ceron, uma empresa falida. Pergunto, então,
para que essa pressa em privatizar a Vale do Rio
Doce, o _atr_cmelªr:nento_gue se fez nQ_Jf.ldLcíátio 1::1ara
que essa empresa seja vendida - e vai ser vendida
-mesmo Governo, por intermédio do BNDES,
está comprando uma er'npresa falida em Rondônia,

está

--se o
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que está sob auditoria, eivada de denúncias de corrupção?
O Governo Federal, ao invés de estar negociando com o atual Governador de Rondônia, que
deveria estar preso, deveria, isto sim, estar pedindo
a intervenção naquele Estado.
Há momentos em que penso que nem estou no
Brasil. Há momentos em que chego a me questionar: por que assumi um mandato de Senador?
Ontem, em meu discurso, dizia que, dos três representantes do Estado de Rondônia, dois estão trabalhando no sentido de que o Estado seja respeitado,
empregue os recursos do povo corretamente - o Senador José Bianco e eu. Mas não somos ouvidos.
Espero que, depois de ter feito tantas denúncias
desta tribuna, praticamente todos os dias, a assessoria
do Govemo Federal se atente para o problema, porque sei que o Presidente não tem culpa, Sua Excelência não está dentro da Eletrobrás, não está dentro do
BNDES, não está dentro da Ceron em Rondônia, não
tem representante dentro do governo do Estado e não
pode saber de tudo que ocorre.
Eu, como parlamentar representante do Estado
de Rondônia, quero vê-lo crescendo, progredindo,
como tantos outros Estados, e não vou permitir que
essas falcatruas, essas irregularidades, esses desmandos continuem. Não vim ao Senado para ficar
calado, mas, sim, para honrar o meu mandato - e é
o que farei.
Tenho certeza de que as minhas palavras e as
palavras do Senador José Bianco hão de ser ouvidas pelo Governo Federal, no sentido de socorrer o
Estado de Rondônia, antes que o Governador Valdir
Raupp o enterre.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Of. N2 246/GP/97
Porto Velho, 31 de março de 1997
Exm2 Sr. Dr. Sanslio Saldanha
DO. Juiz Titular da Vara da Fazenda Pública
Comarca de Porto Velho
Senhor Juiz,
Tendo chegado ao conhecimento desta Corte
de Contas que foi proposta "Ação Popular", pelo cidadão Eduardo Valverde Araújo Alves, em face de
Valdir Raupp de Matos e outros, em tramitação perante esse MM Juízo, e considerando a material
possibilidade de fornecer subsídios à formação do
juízo por parte de V. Exl', com vistas à outorga da
I
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prestação jurisdicional pretendida, encaminho em
-anexo os documentos ao final relacionados, os quais
certamente passarão a integrar a lide mencionada.
Como se observa, independentemente de o
fato não ter sido mencionado na inicial, talvez por
desconhecimento do autor popular, efetuou o Governo do Estado o pagamento de parte substancial dos
valores do contrato inquínado de ilegal e prejudicial
ao Erário.
Ante à imprecisão que se observa nos ofícios
n2s 00233/DT/SEFAZ-97 e 00353/DT/SEFAZ-97, datados de 17 e 24 de fevereiro, respectivamente, torna-se impossível a identificação dos efetivos beneficiários das vultosas verbas, o que ensejaria, data
venia, ouvido o Autor Popular e o Ministério Público
do Estado, a eventual quebra do sigilo bancário da
conta corrente que recepcionou as transferências financeiras, como determinado pela Secretaria da Fazenda Estadual ao Banco do Estado de Rondônia
S.A. - BERON. Já é possível, no momento, informar
que os R$899.515,87 (oitocentos e noventa e nove
mil quinhentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), foram depositados na conta corrente n2
121.963-6, da mesma agência do BERON, em nome
da empresa Sales 8. dos Santos.
Considerando estar evidenciado que Sales
Brandão dos Santos é mero instrumento, eis que até
há pouco um simples vigilante, com segundo grau
incompleto, e salário de R$105,00/mês, sendo, portanto, pouco provável que de um dia para o outro
pudesse transformar-se em um megapublicitário, impende aferir com profundidade para onde foram quase R$1.000.000,00 (um milhão de reais)
Por derradeiro, esclareço a V. Exª que já determinei, a nível de minha competência, a adoção das
medidas pertinentes à aprovação das irregularidades verificadas, constituindo a presente medida autêntica contribuição à Justiça, com vistas à correta e
desejada aplicação da lei, acrescentando; por derradeiro, que, dentre as diligências já realizadas, algumas levam-nos à conclusão inarredável de que os
serviços constantes da nota fiscal emitida por Sales
B. dos Santos, no valor de R$899.515.87 (oitocentos
e noventa e nove mil, quinhentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), não foram prestados, embora
servidora da SE COM tenha atestado sua realização,
e quando instada a manifestar-se a respeito, justificou-se com a correspondência anexa.
O titular da Superintendência de Comunicação
do Govemo do Estado deixou de apresentar a mesma documentação solicitada, e já lá se vão 8 (oito)
dias que o prazo concedido para tanto exauriu-se.
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Ao ensejo, renovo a V. Ex" protestos de consideração e apreço e subscrevo-me,
Atenciosamente. - Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado, Presidente do TCER.
Documentos anexos:
1. ofícios autorizadores dos pagamentos;
2. nota fiscal emitida por Sales B. dos Santos;
3. registro de empregado de Sales Brandão
dos Santos.
4. ofício solicitando material publicitário à servidora que atestou sua realização.
5. resposta da servidora da SECOM;
6. ofício ao Superintendente da SECOM, sem
resposta até o momento;
7. ofício da SECOM ao Sr. Governador doEstado, pedindo autorização para contratar a agência
de publicidade com dispensa de licitação, e a autorização da autoridade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres por
permuta com o Senador Lúcio Alcântara.
V. Ex" dispõe de vinte 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, por uma
dessas ironias da História, o triunfo do Partido Trabalhista Britânico, nas eleições de 1º de maio, se
representou obviamente a derrota do Partido Conssr.;adcr, imp!:cou, ao mssmo tempo, a consagração
e a consolidação do liberalismo económico implantado por Margaret Thatcher, nos seus onze anos de
permanência no Poder. Uma década que mudou radicalmente a economia da Inglaterra e que, avançando numa onda avassaladora, se espalhou por
todo o mundo.
Para compreendermos esse processo, é necessário fazermos uma breve retrospectiva dos últimos cinqüenta anos na Inglaterra.
Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945,
o povo inglês, surpreendentemente, derrotou nas urnas o seu herói nacional e líder conservador, Winston Churchill, e deu a vitória ao Partido Trabalhista.
O programa do partido vitorioso tinha, à época, forte
conotação socialista e ligações orgânicas com o sindicalismo, do qual saía uma boa parte dos seus filiados e mesmo dos seus dirigentes.
A cláusula IV do programa previa explicitamente a estatização dos chamados setores estrategicos
da economia. Esse capítulo foi cumprido à risca,
quando os trabalhista subiram ao poder. Seis anos
depois, quando foram derrotados, haviam estatizado
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a economia, a siderurgia, os portos, o sistema ferroviário,. ás minas de carvão, o transporte. aéreo, a eletricidade, as telecomunicações e, mais tarde, em outro governo, o petróleo.
Além disso, uma legislação fortemente reguladora colocava toda a economia virtualmente sob o
controle do Estado, sem contar que os sindicatos,
poderosíssimos, alguns com direções irresponsáveis, promoviam greves freqüentes e faziam reivindicações muitas vezes descabidas, que acabavam impondo às empresas, com apoio aberto e disfarçado
do governo.
Some-se a isso uma lei draconiana do imposto
de renda, equivalente a um confisco, porque podia,
em alguns casos, recolher 80% dos ganhos dos contribuintes.
A partir do início dos anos 50, a Inglaterra só
era capitalista nominalmente. De fato era talvez, fora
do bloco soviético, o país de economia mais socializada do mundo. E esse modelo se tomou de tal forma enraizado e consensual na Inglaterra que se tornou aparentemente irremovível, tanto assim que, durante trinta anos, até o final dos anos 70, por três vezes, os conservadores estiveram no poder, às vezes
por períodos prolonga~os, e não ousaram fazer modificações de fundo. Por falta de convicção ou de coragem, mantiveram basicamente tudo aquilo que os
trabalhistas haviam implantado.
A mudança radical começou a partir de 1979.
Após três décadas, o modelo estatizante apresentava nítidos sinais de esgotamento, com a economia
inglesa estagnada e flagelada por uma inflação altíssima para os padrões europeus. Em completa decadência, a Inglaterra era, dentre os países industrializados, o que se apresentava em pior situação, fadado a um declínio que parecia irremediável.
Naquele ano, os conservadores, mais uma vez,
retomaram ao poder, mas, diferentement~ das óutras
vezes; com uma clara proposta liberal e· com uma liderança vigorosa na pessoa da Sr" Thatcher. O resultado
todos sabemos. Em onze anos, o modelo de estado
socialista implantado pelos trabalhistas foi desmontado
por um programa de privatizações que praticamente
eliminou a presença estatal na economia, reduzida
hoje apenas aoscoireioi e ao métro de Londres.
Em termos económicos, o êxito foi total: de
uma situação de crise crônica, a Inglaterra passou a
ostentar invejável crescimento económico, acompanhado de inflação baixa e desemprego inferior ao da
França e da Alemanha. Em contraste, piorou a distribuição de renda, com aumento das desigualdades
sociais.

----------------------------------------------- - - - -
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Esta circunstância, somada ao natural desgasO modelo implantado pela Sr" Margaret Thatcher se
te de 18 anos de poder e à liderança apagada de
tomou irreversível.
John Major, em contraposição ao brilho de Tony
Portanto, a esquerda brasileira, que saúda hoje a
Blair, resultou na vitória esmagadora do Partido Travitória de Tony Blàir, pode estar fazendo uma leitura inbalhista. Mas, como disse, ironicamente, no triunfo
teiramente equivo6ada da vitória dos trabalhistas.
do thatcherismo ao menos suas propostas econômiTony Blair promete apenas investimentos
cas se tomaram irreversíveis, tanto assim que, para
maiores na área social, o que ele chama de thatchevencer, os trabalhistas, em convenção nacional, tiverismo com face humana. Enquanto isso, a nossa esram de suprimir do seu programa a famosa cláusula
querda briga nas ruas pelos cadáveres geológicos
IV, que previa as estatizações. Sem isso, jamais reda Vale do Rio Doce. É impressionante como oBratomariam ao poder.
sil anda a reboque, como ele chega sempre atrasaSr"s e Srs. Senadores, vou ler, para conhecido, como sempre perde o bonde da História.
mento de todos, os pontos principais da plataforma
Oxalá, portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seeleitoral de Tony Blair, com a qual ele venceu as
nadores- para concluir-, os partidos de esquerda
· --- - -- -·no Brasil façam a leitura correta, e não trocada, da
eleições.
São, explicitamente - estou traduzindo literalvitória trabalhista.
mente -, os seguintes:
Entendo que, longe de sinalizar o retomo do
mod~lo estatizante, ela representou, ao contrário, o
1 -alteração dos critérios de cálculo do imposto de renda;
seu sepultamento. Definitivamente, não há volta
2 - tributação de lucros excessivos ou extraorpossível. No Brasil, na Inglaterra e no mundo, estatidinários de concessionárias públicas;
zações nunca mais. Se não entenderam isso, vão fi3 - instituição de salário mínimo, em valor a
car na poeira da estrada
ser estabelecido;
Lamento que não haja ninguém da esquerda
4 - redução do tamanho das salas de aula com
presente neste pleriãrio. ·
alunos entre 5 e 7 anos;
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
5 - estabelecimento de metas educacionais,
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concecriação de blitz fiscalizadoras de ensino, medidas
do a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa.)
de aprimoramento do ensino e da qualidade das esConcedo a palavra ao Senador Francelino Pecolas;
reira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG.
6 - redução para 5% do imposto de consumo
de combustível;
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
7- racionalização dos gastos com saúde pública;
Sr"s e Srs. Senadores,
'Uma figura alta, empertigada, longas barbas
8 - reconhecimento de sindicatos apenas mediante apoio relevante da maioria da força de trabalho;
brancas, mãos sobre o arção da sela, faz do cavalo
seu trono; do sertão, seu reino. Campeia pra todo
9 - realização de referendos para a criação de
lado, absoluto. Pára, esquenta 0 peito com um gole
um Parlamento na Escócia e uma Assembléia no
País de Gales;
de cachaça, encara a paisagem e segue. Vira-se
para nós, despede-se com um sorriso."
1O - realização de referendo para a adoção da
Assim 0 jornal Estado de Minas registra a
moeda única européia;
morte, ocorrida ontem, do vaqueiro Manuelzão,
11 - abolição do direito de voto dos membros
"pessoa e personagem, 0 maior símbolo da sabedohereditários da Câmara dos Lerdes;
ria mineira e universal criada peia literatura de João
12 - criação de comissão real para apresentar
Guimarães Rosa. •
propostas relacionadas com a assistência aos mais
Manuelzão viveu seus últimos 22 anos em Três
velhos.
Marias, tnais precisamente no distrito de Andrequi13 - agilização dos processos judiciais contra
cé. Porém, suas longas caminhadas cruzaram o serdelinqüentes juvenis, e
tão mineiro em várias direções, a partir da fazenda
14- votação livre de proposta para banimento
Sirga, da qual era encarregado, encravada a "20 !étotal de armas de fogo.
guas de Pirapora, 20 léguas de Corinto', perto de
Em nenhum momento o atual Primeiro-MinisTrês Marias, Felixlãndia e Cordisburgo, região da
tro, Tony Blair, falou em reprivatização de coisa aiqual tenho excelentes recordações e pela qual nutro
guma, porque simplesmente ele não vai fazer isso.
especial amizade.

Maio 1997

O vaqueiro Manoel Nardi, neto de italianos,
nascido em 6 de julho de 1904, em Dom Silvério, na
Zona da Mata mineira, foi o veículo utilizado pelo então jovem escritor João Rosa para introduzir em Sagarana o espírito inquieto e aventureiro dos tocadores de boi dos sertões mineiros, viajores que conquistaram o sertão da Bahia e o cerrado de Goiás.
Guimarães Rosa, com um bloco de anotações
pendurado no pescoço, conviveu coni Manuelzão e
suas boiadas durante 45 dias de inesquecível exploração dos sertões das Minas Gerais, como um simples agregado de sua tropa.
O fértil material recolhido deu ao escritor, falecido em 1967, o combustível não só para concluir
magistralmente Sagarana, que havia iniciado ainda
na Itália, como para escrever Corpo de Baile e Uma
História de Amor, ou Festa de Manuelzão.
Guimarães Rosa, com a ajuda de Manuelzão,
revelou ao Brasil e ao mundo, através de sua literatura, o universo rural e poético, a parte brasileira esquecida da urbanização emergente, mas extremamente rica de histórias e lendas comoventes, que retratavam a simplicidade e a inteligência do sertanejo.
Em Uma História de Amor, João Guimarães
Rosa fala com carinho do seu personagem:
Manuelzão, ali perante, vigiava. A cavalo, as
mãos cruzadas na cabeça da sela, dedos abertos;
só com o anular da esquerda prendia a rédea. Alto,
no alto animal, ele sobrelevava a capelinha. Seu
chapéu-de-couro. que era o mais vistoso, na redondeza, era o mais vasto. Com tanto sol, e conservava
vestido o estreito jaleco, cor de onça-parda. Se esquecia."
Com o correr dos anos, depois da morte de
Guimarães Rosa, Manuelzão foi incorporando em
seu dia a dia e até no seu linguajar o estilo e a prosa
do escritor. Corno assinala Jorge Fernando dos Santos, •aqueles que o conheceram de perto certamente
não saberiam delimitar a fronteira entre o homem e
a personagem da literatura. A simbiose talvez tenha
sido o segredo de sua longevidade. Afinal, ao contrário dos homens de carne e osso, as personagens
literárias não morrem. Elas apenas se eternizam no
imaginário popular". Desaparecido, o personagem
Manuelzão vai seguir os passos do seu criador. Manuelzão agora está encantado.
No verso final de "Assentamento", uma canção
escrita por Chico Buarque para ilustra · o projeto
"Terra•, com as excelentes fotos de Sebastião Camargo, o cantor se despede de Manuelzão, no verso
final de sua obra poética: "Manuel, Miguilim/ Vamos
embora•.
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Porém, a homenagem mais sentida foi da velha companheira do vaqueiro, de 42 anos de união,
Diralda _Aive_s I'Jarçly,_ Sob~_o caix.ã_o_do _companheiro, depositou uma quadrinha que resume todo seu
amor e eterna saudade:
Quando o limão ficar doce,
quando o açúcar amargar,
quando Deus deixar o mundo,
eu deixo de te amar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Concedo
a palavra ao Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, com apenas uma canelada de coragem e sabedoria, o Ministro Carlos Albuquerque acaba de mostrar ao País
que grandes questões complexas podem ser resolvidas com soluções práticas e simples. Ao extinguir a
Cerne e o lnan e transferir os seus encargos para
Estados e Municípios, o Ministro iniciou, num universo de poder em que não sofre restrições de autonomia, uma pequena revolução de conceitos sobre os
deveres e as responsabilidades da União. As velharias arcaicas da estrutura federal sofreram um golpe
exemplar que, se não é grande na imensidão da burocracia brasileira, é grande no seu sentido didático
para o restante da administração. Sem os alardes
ruidosos de quem discute demais para não fazer e
graças à sua revelada sensibilidade para o senso
comum, acabou fazendo uma pequena reforma conceituai que derruba interesses e resistências e que
deve sensibilizar outras áreas do governo.
Considero um deyer desta Casa, corno de todo
o Congresso, repercutir positivamente a decisão tomada pelo Ministro da Saúde para estimular outras
iniciativas destinadas a_ fortalecer os Municípios e re-- duzir os focos de corrupção e de centralização desnecessária do poder. Ainda está viva na memória
dos brasileiros a série de escândalos que envolveu o
Ministério da Saúde no Governo Collor. E têm sido
constantes e sucessivas as denúncias sobre irregularidades na compra de medicamentos ou vacinas.
São denúncias sobre superfaturamento, proteções
de grupos de interesses, períodos de uso já vencidos e diversas formas de vícios inerentes a licitações fraudulentas. Até a história policial de Brasília já
foi enriquecida com alguns crimes que tiveram ori- _g-ª_rl'l -"-ª-~S<is disputas.
O que o Ministro fez foi cortar o mal pela raiz.
Os costumes cartonais praticados pela administra-
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ção brasileira, ao longo de uma história que vem do
Império, vêm resistindo à lei e aos homens. Chegamos a ter um Ministério da Desburocratização, de
vida curta, porque falou mais alto o poder da burocracia, que cria dificuldades para vender facilidades.
E esse facilitário tem um imenso poder corrosivo, na
sua capacidade para multiplicar documentos, carimbos, reconhecimento de firmas, quando alguém o recusa para não coonestar com a fraude. As grandes
vítimas são os prefeitos, obrigados a constantes viagens e a longas esperas nos gabinetes de Brasília,
onde o poder dos funcionários de quarto ou quinto
escalões é quase ilimitado. Com isso, as firmas-fantasmas de assessoria intermediária engordam as
suas contas, prejudicando os serviços prestados
pelo Município ao cidadão, porque grande parte do
dinheiro já ficou na metade do caminho. -- - --- ---É no âmbito administrativo do Município que o
cidadão pode fiscalizar mais de perto a ação do poder público. É lá que as ações acontecem e, por
isso, é indispensável uma linha direta que exclua intermediários. A União deve restringir-se ao seu papel de prover e fiscalizar, como está no espírito da
Constituição. Quebrar essa cadeia é estimular fraudes, aumentar o poder de arbítrio dos escaninhos
burocráticos e isolar o País de verdade, que não é o
País dos poucos quilômetros quadrados da Esplanada dos Ministérios. Outros exemplos estimulantes já
foram dados pelo Ministro da Educação, Paulo Renato Souza. S.Ex" descentralizou a merenda escolar
e iortaleceu as secretarias municipais, transferindo
recursos que antes eram administrados diretamente
pelo MEC. A União transfere responsabilidades e re~
cursos, mas não perde o poder de fiscalizar, o que
garante respostas positivas aos investimentos.
Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil é um País com
dimensões de Continente, um País de grandes distâncias que está obrigado a romper essa história secular
de atrofiamento administrativo. A centralização era justificada pelas barganhas de varejo, onde nada se decidia sem a força de um pàdrinho poderoso nas proximidades do poder. Hoje, temos um sentimento de cidadania que alcança todos os espaços geográficos do
País, independentemente das distâncias. Ao mesmo
tempo, ocorre um intenso processo de profissionalização dos dirigentes municipais, que conhecem perfeitamente todos os limites de suas ações políticas e administrativas e que, por isso, estão preparados para gerir
recursos e multiplicar resultados. Temos, enfim, uma
paisagem institucional e política que dispensa as Melas históricas da Capital da República
Por tudo isso, é imperativo persistir na soberanização do poder municipal, em todos os níveis de
responsabilidade do prefeito. E é nesse sentido que
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esta Casa pode oferecer uma boa contribuição histórica. Tramita entre nós o projeto do nobre Senador
Andrade Vieira, que descentraliza para o nível do
Município a execução da política nacional de reforma agrária. A iniciativa apresenta inúmeras vantagens comparativas, no confronto com o atual modelo
centralizado, que não tem resolvido a questão fundiária, a mais grave e a mais incandescente de nossas atuais questões sociais.
O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Er um
aparte?
O SR. MAURO MIRANDA - Com todo prazer,
nobre Senador.
O Sr. Osmar Dias- Senador Mauro Miranda,
esse projeto do Senador José Eduardo Vieira está
- tramitando em conjunto com um projeto do Senador
Flaviano Melo, do qual sou o Relator. Estou elaborando um requerimento para solicitar que seja aprovada por este Plenário a tramitação conjunta de
mais três projetas, sobre os quais discuti, hoje, com
o-Senador Jonas Pinheiro. As suas finalidades são
as mesmas: a criação de um fundo de terras para financiar um programa de assentamento de agricultores. Ao fazer essa comunicação à Casa, cumprimento V. Er pelo pronunciamento e peço o seu apoiamenta e o dos demais Senadores para o requerimento que apresentarei ainda na sessão de hoje.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA - Eu que agradeço,
nobre Senador.
Continuando, Sr. Presidente, para começar, o
projeto propõe que os assentamentos beneficiem os
trabalhadores sem terra da própria região, o que
concorreria para reduzir os movimentos migratórios,
que são geradores de tensão. Cada candidato a
uma gleba teria que estar residindo no Município
pelo período mínimo de um ano, e, admitido o seu
cadastramento, ele terá prioridade absoluta na ·obtenção do espaço de terra para trabalhar. A proposta do Senador Andrade Vieira e de outros Senadores, como V. ~. nobre Senador Osmar
Dias, que está tomando essa providência, está cercada de todas as salvaguardas para assegurar o sucesso dos assentamentos, graças à ação de um
conselho municipal que vai avaliar periodicamente
algumas questões essenciais, como a assistência
técnica e financeira, as atividades de produção e comercialização, e o desempenho socioeconômíco.
Com o apoio financeiro do Incra, que manteria as
suas responsabilidades institucionais básicas sobre
o processo, os Estados ficariam encarregados de
prover os assentamentos de infra-estrutura viária e
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ae serviços essenciais como saúde, educação, saneamento e assistência técnica.
·
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Peço permissão aV. E~. lamentando interromper o
seu discurso, para prorrogar por mais 15 minutos o
tempo destinado ao Expediente, de modo a permitir
que V. E~ conclua a sua oração e mais três outros
Senadores inscritos para comunicação inadiável
possam fazê-lo.
O SR. MAURO MIRANDA - Pessoalmente,
acredito que o projeto do nosso eminente Colega
possa vir a ser o "ovo de Colombo" para encaminhar
a uma solução definitiva o candente drama social da
reforma agrária. A proposta é prática, exeqüível e inteligente, e merece todo o nosso apoio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1g
Secretário.

O SR PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) - Na
prorrogação da Hora do Expediente, para uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, pelo prazo de cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ressente-se o Pais da carência de
uma instituição financeira de âmbito nacional cujo
objetivo precípuo seja o fenômeno do cooperativismo sob todas as formas, em especial mediante a
sustentação financeira das microunidades de produção urbana ou rural e das famílias consumidoras de
seus produtos e o apoio à criação de empregos e
renda no País.
Nesse sentido, tenho a honra de apresentar a
esta Casa projeto de lei de minha autoria, criando o
Banco da Microempresa S/A - BAMISA. A criação
do Banco da Microempresa constituir-se-á num importante passo no sentido de que tal lacuna venha a
ser preenchida.
O Bamisa não se limitará à mera fornecedora
de recursos financeiros. Assumirá, também, o papel
de agente responsável pela seleção dos setores produtivos a merecerem sustentação financeira e dos
projetes de investimentos a serem financiados, assim como de assistente do planejamento e execução
de tais projetes.
Em conseqüência, sua atuação permitirá que
se empreenda criteriosa escolha das oportunidades
de investimento e das atividades produtivas a serem
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financiadas a luz- do -objetivo maior da_ criaç.§.o dE)
emprego e renda, garantindo continuidade na implementação de projetes de longo prazo de maturação,
de modo a elidir os desestimuladoJe.§.~eitos daaj.
temância na administração pública federal, estadual
'le municipal.
A elevação dos ní\fel~_ci.e_emQrE:!go .ê.J:?nQ<t permitirá o acesso de segmentos cada vez mais amplos
da população brasileira à economia de mercado,
abrindo espaço para a retomada do ritmo de crescimento económico que caracterizou as décadas de
60 e 70, e possibilitando a reversão do quadro de
pobreza absoluta que aflige grande parcela da população do País.
O capital mínimo realizado exigido para a execução das atividades do Bamisa, de R$20 milhões,
previsto no parágrafo único do art. 32 , atende ao disposto do Conselho Monetário Nacional, n2 2.099, de
17.08.94, que "Aprova regulamentos que dispõem
sobre as condições relativamente ao acesso ao Sistema Financeiro Nacional, aos valores mínimos de
capital e património líquido ajustado, à instalação de
dependências e à obrigatoriedade da manutenção
de património líquido ajustado em valor compatível
com o grau de risco das operações ativas das instituições financeiras e demais instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo Banco Central", e no
art. 12 incisos I, li, e III § 12 do Regulamento constante do Anexo 11 à mesma Resolução.
Com vistas a prevenir eventuais desvios de finalidade em sua atuação, tomei o cuidado de fazer
constar no texto legal as diretrizes básicas para a
constituição do capital social, assim como a composição dcrs-órgãos de administração do Banco.
No momento em que esta Casa discute formas
alternativas para o incremento das oportunidades no
mercado de emprego (contrato temporário, flexibilização das obrigações trabalhistas, etc.) acredito ser
consensual a tese de necessidade de fomento à pequena e microempresa pelo seu extraordinário potencial de alavancagem em termos de emprego e
renda.
Daí a importância do apoio de todos e de cada
um dos meus nobres pares a essa iniciativa cujo escopo é ampliar o leque de opções no que tange às
fontes de financiamento para aqueles que, com coragem e 1nieiat1va pessOal,-concorrem para·a.arnamização da economia brasileira.
Já encaminhei esse projeto à Mesa, Sr. Presidente. Creio que sua aplicação vai preencher uma
lacuna importante. Na -Alemanha, verificamos que
existem três bancos de microempresa. No Brasil,
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esse banco funcionaria junto ao Sebrae. Mediante
este projeto, o Executivo fica autorizado a criá-lo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Nos termos do art. 158, § 22 , do Regimento Interno,
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, tem a palavra a Senadora Benedita da
Silva.
A SR! BENEDITA DA SILVA (Bioco\PT-RJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores,
quero registrar o meu lamento pela perda irreparável
do educador revolucionário Paulo Freire, professor
de todos nós.
Com seu método revolucionário de uma nova
pedagogia, que correu o mundo, ele esteve também
no meu pedacinho de chão, no Chapéu Mangueira.
Com Paulo Freire comecei a trabalhar a questão da
alfabetização na comunidade do Morro do Chapéu
Mangueira. Aprendi com ele, com o seu método,
com sua didática que, na favela, "Ivo não viu a uva",
"Ivo viu a vala'. Foi com Paulo Freire que aprendi a
alfabetizar em momentos difíceis nas comunidades,
quando faltava água, quando faltava luz, quando faltava emprego. Trazendo a realidade ao conhecimento das pessoas, fazíamos de cada momento um momento de alfabetização.
Eu não poderia deixar de manifestar-me, já que
fui uma de suas discípulas. Aprendi a conviver com
Paulo Freire, por quem tinha um carinho muito grande. Lembro-me de que, em 1983, na cidade do Rio
de Janeiro, eu, vereadora no meu primeiro mandato,
pude dar-lhe o título de cidadão carioca. Dessa forma, prestei uma homenagem àquele homem que influenciou bastante minhas idéias em relação à organização comunitária. Ele foi um revolucionário, porque teve que enfrentar, em defesa de suas idéias e
do desejo de ver uma sociedade brasileira educada,
momentos difíceis. Fora deste País, também pôde
contribuir com a educação. E o fez na África.
Tenho certeza de que todos temos um carinho
muito grande por ele. O Partido dos Trabalhadores
prestou-lhe uma grande homenagem - lamentei não
estar presente, como lamentei também não lhe dar o
último adeus. No entanto, parece que o fiz após o
carnaval, quando estive em Pernambuco: encontreime com ele, cheio de vida, com todos os seus amigos. Tiramos fotos, falamos deste País, das mudanças que se estavam sucedendo em Pernambuco,
naquela nossa cidade pequena, porém decente: Recife. Rememoramos aquela cidade, agora transformada, reformada; falamos da Brasília Teimosa, de

Maio 1997

todas as modificações e. de como a cultura tomou
conta dos e·spaços em Recife. Essa foi a última vez
. que o vi.
Paulo Freire era um dos mais respeitados intelectuais bras-ileiros. Quero, render1do-lhe esta homenagem, aTíás-já prestada pelo meli Partido, dizer que
ele fará falta a todos, principalmente aos indoutos e
àqueles que nãolivilram a oportUnidade de com ele
dialogar. Paulo Freire, tenho certeza, também pôde
contribuir com a educação no sentido de levar uma
idéia de uma educação altamente revolucionária.
O Brasil deve muito a Paulo Freire. Sua obra
atualíssima nos remete à reflexão. O genial profes~sor, o notável filósofo da educação foi um exemplo
-de fé e otimisrricÇdeixando suã contribuição na história, nas mentes e corações ...
Como bem disse nosso educador, "ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão".
Esta é a minha homenagem ao meu saudoso e
querido Paulo Freire.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
se V. Ex!' me permitir, uma vez que houve um requerimento de pesar em homenagem a Paulo Freire...
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Senador Eduardo Suplicy, o Senador Artur da Távola
havia solicitado a palavra, pela ordem, antes de V. Ex!'.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Sr. Presidente,
havia pedido a palavra para fazer uma comunicação
inadiável. Mas, se V. Ex• permitir, não me oror<?.i ê.
fala do Senador Suplicy, já que está relacionado
com o assunto anterior.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Logo após a Ordem do Dia, V. Ex!' terá assegurada
a palavra para uma comunicação inadiável, tendo
em vista que há três inscrições formuladas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco-PT-SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente, juntamente com ã Senadora
Benedita da Silva, em continuação ao requerimento
de pesar que na última sexta-feira a Senadora Marina Silva, os Senadores José Eduardo Outra e Laura
Campos, bem como outros Srs. Senadores apresentaram em homenagem ao educador Professor Paulo
Freire, quero deixar registrado que, infelizmente, o
regime militar não reconheceu esse extraordinário
educador que, além de nos ter ensinado muito, também o fez às pessoas em todo o mundo, sobretudo
aos oprimidos, a não apenas aprenderem a ler e escrever mas, muito mais do que isso, a aprenderem o
sentido das palavras para que pudessem transformar sua condição de oprimidos em cidadãos plenos.

c~~~---------
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Paulo Freire não foi, na sua vida, Minisfró da
Educação, o que muitos, no Brasil, avaliam que deveria ter sido. Mas, tendo ido para a África, para a
Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, sua
obra praticamente o tomou "ministro da educação da
humanidade".
Ao prestar as nossas homenagens, quero expender os nossos sentimentos à família do Professor Paulo Freire: a Anita, sua mulher, aos seus filhos, a todos
os amigos e àqueles que, em todo o mundo, puderam
aprender em função de tudo aquilo que nos ensinou o
autor de "Pedagogia do Oprimido".
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Ainda em consonância com o art. 158, § 2º, do Regimento Interno, para uma comunicação inadiável, e
pelo prazo de cinco minutos, concedo a palavra ao
Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT SE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
comunico ao Plenário que dei entrada, hoje, em um
projeto que até pode ser classificado como "Dom
Quixote", mas que, avalio, seria uma última oportunidade para o Congresso Nacional colocar a discussão da privatização da Vale do Rio Doce nas mãos
do seu legítimo dono, o povo brasileiro.
Sr. Presidente, ao presenciarmos essa batalha
judicial, registramos qüe ela só -esta ocorrendo porque o Congresso Nacional não quis retomar uma
prerrogativa que era sua até 1990, entregando-a,
através de um cheque em branco, para o Executivo,
no Governo do Presidente Fernando Collor de Mello.
Tive a oportunidade de mostrar aqui no plenário, na última sexta-feira, o Programa de Governo
com o qual o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito, que se encontra no livro Mãos à Obra.
onde não há nenhuma referência à privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. Há, sim, referência a
privatizações. Entretanto, diz o texto claramente que_
o Estado continuaria produzindo bens e serviços em
áreas estratégicas, desde que fosse de forma competitiva, eficiente e a preços baixos. Ou seja, um
perfil do que é a Companhia Vale do Rio Doce.
O Governo diz que são ilegítimas as iniciativas
tomadas pela Justiça. Dizemos que ilegítima é a Lei
nº 8.031, que teve origem em uma medida provisória; que ilegítimo é o decreto que incluiu a Companhia Vale do Rio Doce no rol das empresas a serem
privatizadas, porque é um decreto que se choca com
o Programa de Governo do próprio Presidente da
República.
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Sr. Presidente, apesar de toda a campanha feita pelo Govem~, at~?vés d<>_~elevisão - que, segundo a imprensa, consumiu mais de R$7 milhões -, as
pesquisas nas c<;~pitais mostram que a maioria do
_povo brasileiro está contra a privatização da CompanhiA_ yªi~Si:o Flio_Docé: t{o:_~--~arifO:-o Gc:)v~irlo:c:li~
que outras pesquisas demonstram o contrário. Mas,
como entendemos que democracia não é feita com
pesquisas; que ·o ·a:gemte soberano para expressar a
vontade do povo não o IBOPE, não é o GALLUP,
não é a DataFolha, mas sim o voto popular, apresentamos hoje um projeto de lei estabelecendo a
convocação de um plebiscito para 45 dias após a
aprovação da referfda'lei, no qual o povo brasileiro
seria convocado a emitir a sua opinião, de maneira
soberana, sobre se quer ou não privatizar a Compa-nhia Vale do Rio Doce:- - ---Entendemos que, se houver vontade política do
Congresso Nacional e do Presidente da República no
sentiao âe dar legitimidade ao processo de privatização, que se faça como ocorreu no Uruguai, um plebiscito, para que a população brasileira- legítima dona
da Companhia Vale do Rio Doce- dê a sua opiniê:-:J. É
possível sim suspender o leilão, até porque não sabemos qual será o encaminhamento. Na medida em que
o leilã<' se iniciou, já surgiram lances, os próprios consórcios já demonstraram, de forma pública, sua estratégia. Por isso entendemos que o mais correto, o mais
lógico, o mais patriota neste momento seria suspender
esse leilão por 45 ou 50 dias. Nesse período, seria
possível ao Co-ngresso Nacional aprovar esse proJeto
e estabelecer o plebiscito para que o povo brasileiro
possa dar sua palavra final.
Sr. Presidente; Sfªs e Srs. Senadores, essa é a
última tentativa que fazemos, no âmbito do Legislativo, no sentido de que o Congresso Nacional dê ao
povo a palavra final sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

e

o

Durante discurso do Sr.-José Eduardo Outra, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1Q Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada- pelo Si-.- Ge-raldo Melo, -iº VicePresidente·.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
· ml'!sa. réqu_erimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Sénador Ronaldo Cunha Lima·
É lido o seguinte.

--REQUERIMENTO Nº 306, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, urgência pªrao Projeto de_ Resolu-
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ção n2 57, de 1997, que autoriza o Govemoâõ~Esta:c
do do Ceará a contratar operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, o valor equivalente
a até US$42,000,000.00, destinada ao financiamento parcial do Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará - PROARES, e a conceder contragarantia ao mesmo financiamento.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- José
Eduardo Outra- Hugo Napoleão- Valmir Campelo- Jader Barba lho.

O Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esse requerimento será votado após a Ordem do
Dia, na forma do disposto no Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes.
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 78, DE 1997
Cria o Banco da Microempresa S.A.
-BAMISA.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a criar o
Banco da Microempresa S.A. - BAMISA, sociedade
anónima de economia mista, de caráter cooperativo,
vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, com sede e foro na cidade de Brasília, Distrito
Federal, que operará sob a forma de banco múltiplo,
com área de atuação abrangendo todo o território
nacional.
§ 12 O Bamisa terá o objetivo precípuo de fomentar o cooperativismo sob todas as formas, em
especial mediante suporte financeiro às microunidades de produção urbanas ou rurais e às famnias
consumidoras de seus produtos, e apoiar a criação
de emprego e renda no País.
§ 2° O Bamisa será administrado pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- SEBRAE, e atuará exclusivamente com as carteiras comercial, de investimento, de crédito imobiliário
e de arrendamento mercantil.
§ 3 2 Serão beneficiários exclusivos da ação do
Bamisa as microempresas urbanas ou rurais e as famnias domiciliadas em sua área de atuação, quando
da aquisição de seus produtos.
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§ 42 Incluem-se, na categoria de microempresa
urbana, os trabalhadores autónomos, e na de microempresa rural, os produtores rurais pessoa física,
proprietários de terra, meeiros, arrendatários, colonos e assemelhados.

§ 52 Será indeterminado o prazo de duração
das atividades do Bamisa.
Art. 2° Os estatutos do Bamisa obedecerão às
diretrizes da presente Lei e dependerão de prévia e
expressa aprovação do Presidente da República.
Art. 32 O capital do Bamisa será subscrito e integralizado na forma preconizada em seus estatutos,
tendo a União como acionista majoritário, e será dividido em ações ordinárias e preferenciais, nominativas, no valor de R$100,00 (cem reais) cada uma.
Parágrafo único. Será de R$20.000.000,00
(vinte_milhõª!;;_9~ _reais) Q_ c::apital mínimo realizado a
partir do início das atividades do Bamisa.
Art. 42 As ações ordinárias poderão ser subscritas pelas cooperativas, por livre iniciativa ou compulsoriamente, e serão, nesta hipótese, integralizadas me- .
diante a retenção pelo Bamisa de até 0,5% (meio por
cento) ao mês sobre o valor dos financiamentos concedidos, até o máximo de 10% (dez por cento).
Parágrafo único. O critério da participação de
cada cooperativa no capital do Bamisa mediante a
subscrição compulsória das ações ordinárias ou preferenciais, bem como as vantagens conferidas às ações
preferenciais, serão fixados nos estatutos do Banco.
Art. 52 lntegralizado o total das ações ordinárias destinadas às cooperativas, continuar-se-á a
proceder na forma do disposto no art. 4°, passando
as respectivas importâncias a constituir um fundo de
reserva especial, a ser convertido em ações ordinárias quando for efetuado. aumento de capital.
Art. 6º As ações preferenciais destinadas às
cooperativas serão integralizadas com o produto da
arrecadação da taxa de cooperação -dé que trata o
art. 11.
Art. 7º lntegralizadas totalmente as ações preferenciais, a taxa de cooperação continuará a ser arrecadada, passando as respectivas importâncias a
constituir um-fundo de reserva especial, a ser convertido em ações preferenciais quando for efetuado
aumento de capital.
Art. 82 As microempresas, definidas na forma
do§ 42 do art~12;afnda que não organizadas sob a
forma de cooperativa, poderão participar do capital
social do Bamisa mediante a aquisição de ações ordinárias ou preferenciais.

----------~~~~~~~~~~~~~~~
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Parágrafo único. Os estatutos da Bamisa farão a
previsão da parcela máxima do capital social do Banco
destinada ao cumprimento do disposto no captrt.
Art. 9° Os juros, dividendos ou outros proventos auferidos pelas cooperativas como acionistas do
Bamisa não constituirão renda tributável, devendo,
os mesmos, ser, obrigatoriamente, incorporados ao
fundo de reserva das beneficiárias.
Art. 10. Fica criada uma taxa de cooperação
que incidirá sobre todas as operações realizadas entre as cooperativas e seus associados, seja em forma de venda, adiantamento sob entrega da produção, empréstimo, financiamento e outras, assim
como sobre instrumentos ou contratos firmados pelas cooperativas com terceiros e títulos emitidos diretamente pelas próprias cooperativas ou por seus
associados em favor delas.
§ 12 O valor da taxa de cooperação será de
0,2% (dois décimos por cento) sobre os valores das
operações a que se refere o caput.
§ 2° A arrecadação das importâncias correspondentes à taxa de cooperação será feita diretamente pela Bamisa.
Art. 11 . Constituem recursos do Bamisa:
I - os patrimoniais, inclusive capital social;
11- os resultados operacionais;
III - os depósitos a vista ou a prazo captados
de pessoas físicas ou jurídicas, assim como as aplicações financeiras efetuadas por estas mesmas
pessoas nas agências do Banco;
IV - os decorrentes de operações de captação
realizadas junto a entidades públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras;
V - as contribuições relativas às entidades de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei n. 0 2.318, de 30 de
dezembro de 1986.
VI - outros que lhe sejam atribuídos por entidades públicas ou privadas.
Art. 12. O Bamisa·operará com taxas de juros
positivos, porém inferiores às utilizadas no mercado
financeiro, viabilizando sua atuação mediante adequada seletividade na captação e aplicação de seus
recursos.
Art. 13. O Bamisa atuará como agente de seleção dos setores produtivos cujas cooperativas ou
microempresas não organizadas sob a forma de
cooperativa sejam merecedoras de maior sustentação financeira, e dos respectivos projeto de investimento a serem financiados, respondendo, ainda,
pela assistência ao planejamento e execução de tais
projetas.

----------
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Art. 14. O Sarnia priorizará o financiamento de
projetes de investimento que objetivem a redução
dos custos operacionais a partir do aproveitamento
de recursos da comunidade.
Art. 15. É vedada ao Bamisa a realização de
operações de concessão de empréstimos ou financiamentos aos Governos Federal, Estaduais ou Mu·
nicipais, suas autarquias, empresas públicas ou fundações.
Art. 16. !-'ara atender às suas finalidades, o Bamisa poderá instalar agências ou escritórios em
qualquer ponto do território nacional, mediante autorização prévia do Banco Central do Brasil, que levará em conta as peculiaridades do crédito cooperativo
e a função específica do Bamisa.
Art. 17. O Bamisa será administrado por:
I - um Conselho de Administração presidido
pelo Presidente do Banco, e constituído de um representante do Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo, um dos Ministério da Fazenda e dois
das Cooperativas subscritoras de ações ordinárias,
eleitos pela Assembléia Geral;
11 - uma Diretoria executiva integrada por quatro Diretores, sendo um deles seu Presidente e Presidente do Banco.
§ 1• O presidente do Bamisa será de livre nomeação do Presidente da República, por indicação
do Conselho de Administração, em lista tríplice.
§ 22 Os prazos dos mandatos, o modo de investidura e o sistema de remuneração do Conselho
de Administração e da Diretoria Executiva serão fixados nos estatutos sociais.
Art. 18. O Poder Executivo adotará, no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data
da publicação desta Lei, as providências necessárias à constituição do Bamisa.
§ 12 As atividades do Bamisa terão início no
primeiro semestre do ano seguinte ao da publicação
desta Lei.
§ 22 O Poder Executivo incluirá, na proposta
orçamentária para o exercício financeiro do ano seguinte ao da publicação desta Lei, dotação especialmente destinada ao custeio da instalação e início
das atividades do Bamisa.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 20. Revogam-se as disposições em centrário.

Justificação
Ressente-se o País da carência de uma instituição financeira de âmbito nacional, cujo objetivo precípuo seja o fomento do cooperativismo sob todas as
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formas, em especial mediante a sustentação financeira das microunidades de produção urbanas ou
rurais e das famílias consumidoras de seus proclu"
tos, e o apoio à criação de emprego e renda no
País.
A criação do Banco da Microempresa S.A. - Bamisa, constitui importante passo no sentido de que tal
lacuna venha a ser sanada. O Bamisa não se limitará
à mera função de fornecedor de recursos financeiros.
Assumirá, também, o papel de agente responsável
pela seleção dos setores produtivos a merecerem sustentação financeira e dos projetes de investimentos a
serem financiados, assim como de assistente do planejamento e execução de tais projetes.
Sua atuação permitirá, em conseqüência, que
se empreenda criteriosa escolha das oportunidades
de investimento e das atividades produtivas a serem
financiadas, à luz do objetivo maior da criação de
emprego e renda, garantindo continuidade na implementação de projetes de longo prazo de maturação,
de modo a elidir os desestimuladores efeitos da alternância na administração pública federal, estadual
ou municipal.
A elevação dos níveis de emprego e renda permitirá o acesso de segmentos cada vez mais amplos
da população brasileira à economia de mercado,
abrindo espaço para a retomada do ritmo de crescimento econômico que caracterizou as décadas de
60 e 70, e possibilitando a reversão do quadro de
pobreza absoluta que aflige grande parcela da população do País.
O capital mínimo realizado exigido para a execução
das
atividades
do
Bamisa,
de
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), previsto
no parágrafo único do art. 3°, atende ao disposto no
art. 7° do Regulamento constante do Anexo I à Resolução do Conselho Monetário Nacional n2 2.099,
de 17-8-94, que "Aprova regulamentos que dispõem
sobre as condições relativamente ao acesso ao Sistema Financeiro Nacional, aos valores mínimos de
capital e patrimônio líquido ajustado, à instalação
de dependências e à obrigatoriedade da manutenção de patrimônio líquido ajustado em valor compatível com o grau de risco das operações ativas das
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central", e no art. 12 ,
incisos I, 11 e III e § 12 do Regulamento constante
do Anexo 11 à mesma Resolução.
Parece-me, por outro lado, essencial que a Lei
que ora se propõe estabeleça diretrizes básicas para
a constituição do capital social do Bamisa, assim
como fixe a composição dos órgãos de administra-

Maio 1997

ção do Banco, tendo em vista prevenir eventuais
desvios de finalidade em sua atuação.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Ney
Suassuna, Senador.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N° 2.318,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe sobre fontes de custeio da
Previdência Social e sobre a admissão de
menores nas empresas.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos Decisão Terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 79, DE 1997
Dispõe sobre a realização de plebiscito que decida da desestatização da
Companhia Vale do Rio Doce, suas subsidiárias, controladas e coligadas ou sua
manutenção sob controle da União e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Em quarenta e cinco dias, a contar da publicação desta lei, far-se-á consulta plebiscitária, devendo o eleitorado definir se a Companhia Vale do Rio
Doce, suas subsidiárias, controladas e coligadas serão
submetidas a processo de desestatização, nos termos
da lei, ou se serão mantidas sob controle ·acionário,
administrativo e operacional da União.
Art. 2° Assegurar-se-á gratuitamente a livre divulgação das posições confrontantes a que se refere
o artigo anterior, através dos meios de comunicação
de massa cessionário de serviço público.
Art. 32 Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral
expedir as normas regulamentadoras desta lei.
Art. 42 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
A Constituição de 1988, sabiamente, firmou o
princípio de que o poder é exercido diretamente ou
por representação política dos cidadãos (art. 12 , parágrafo único, CF).
O art. 14 do Estatuto Político pátrio, por seu turno,
elenca o plebiscito como meio pelo qual a soberania popular se faz valer. Não obstante esse dispositivo reportar-se à legislação infraconstitucional para delineamento
do instituto da consulta plebiscitária, bem como do refe-

---------------------------------------
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rendo e da iniciativa popular, trata-se, evidentemente de nonna de eficácia contida - e não limitada que comporta aplicabilidade imediata, restando à lei
ordinária posterior definição quanto à extensão ou
restrição da matéria. Não fosse assim, inviável seria
a aceitação, pelo Congresso Nacional, de qualquer
projeto de iniciativa popular, nos termos do art. 61 ,_
parágrafo 22, da Constituição; tampouco poderia ter
sido realizado o plebiscito sobre sistema e fonna de
governo, previsto no art. 22 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, à faita de norma regulamentadora específica, como manda o art. 14 do texto constitucional.
Desta forma, entendemos oportuna a realização de consulta plebiscitária sobre o destino da
Companhia Vale do Rio Doce: sua manutenção sob
controle estatal, ou sua sujeição a processo de privatização. Justifica-se a convocação desse plebiscito pelo intenso envolvimento da opinião pública,
em face da decisão governamental de desfazer-se
da CVRD. As sondagens dos institutos de pesquisa
indicam que os brasileiros encontram-se divididos
quanto ao tema; por outro lado, o Governo insiste
em levar a cabo sua intenção de privatizar o complexo Vale do Rio Doce, argumentando que se trata de
compromisso de campanha eleitoral. Nas ruas, sucedem-se as mobilizações e manifestações contrárias à privatização. Na Justiça, dezenas de magistrados reconhecem a ilegalidade do rito assumido pelo
Governo para privatizar a CVRD. Nada melhor, pois,
em face de tantas idas e vindas, do que ouvir a voz
das umas, para saber a quem assiste razão: aos
que sustentam deva a Vale do Rio Doce permanecer
sob controle do Estado, ou aos que julgam oportuno
o desfazimento desse património público.
A voz do povo é a voz de Deus, reza a máxima
popular de séculos. Somente aos cidadãos deve se
reconhecer a definitiva razão, nos marcos do regime
democrático. É, assim, aconselhável que, em matéria dessa importância,. o veredito seja o do povo, ouvidos, sem regular procedimento contraditório, os
defensores das duas posições antagónicas em relação à Companhia Vale do Rio Doce.
Por ser, portanto, proposição de elevado alcance, que busca realizar o princípio inquestionável da
democracia direta, confiamos no seu acolhimento
pelos nobres pares.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997. - José
Eduardo Outra.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI [)0 SJ;NADO Nº 80, DE 1997
COMPLEMENTAR
Dispõe sobre a criação e o desmembramento de Estados e Territórios e a
reintegração de Territórios ao Estado de
origem.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Da criação de Estados e do seu desmembramento
para anexação a outros Estados
Art. 1º A criação de Estados dependerá da
aprovação da população diretamente interessada,
mediante plebiscito, e do Congresso Nacional, através de lei complementar.
Art. 2 2 Os Estados poderão ser criados:
I - pela fusão de dois ou mais Estados;
11 - pela subdivisão da área de Estado preexistente;
III - pelo desmembramento de parte da área
de um ou mais Estados;
IV- mediante elevação de Território à condição de Estado.
Art. 32 O procedimento de criação de Estados
terá início com a apresentação do correspondente
projeto de lei complementar, que somente será admitido se acompanhado dos seguintes elementos informativos essenciais sobre o novo Estado a ser
criado:
I -localização geográfica, área total e respectivos limites;
11 - população estimada;
III- discriminação dos municípios que irão integrá-lo;
IV - infra-estrutura disponível para instalação
de seus poderes e serviços;
V - estudos referentes à sua viabilidade económico-financeira.
§ 12 Verificado o atendimento aos requisitos
estabelecidos no caput deste artigo, o Congresso
Nacional providenciará, mediante decreto legislativo,
a convocação do plebiscito.
§ 22 Cabe à Justiça Eleitoral proceder à realização do plebiscito.
Art. 4º A lei complementar que criar novo Estado disciplinará:
I - a convocação de Assembléia Constituinte;
11 - a extensão e a duração dos poderes conferidos ao Governador nomeado na forma do art. 5º
desta Lei Complementar;
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III - o funcionamento do Tribunal de Justiça e
dos demais órgãos do Poder Judiciário estadual, até
que lei específica disponha sobre a respectiva organização judiciária;
IV - os serviços públicos e seus respectivos
servidores, agentes, órgãos e representantes;
V - os direitos, as obrigações, os deveres, os
encargos e os bens em que o novo Estado haja de
suceder;
VI - as subvenções e os auxílios de qualquer
natureza a serem prestados pela União, abrindo, se
necessário, os créditos correspondentes;
VIl - outras matérias relevantes relacionadas
com a organização provisória dos poderes, públicos
do novo Estado e de seus serviços, bens e rendas.
§ 12 Promulgada a Constituição do Estado,
perderão eficácia as normas da lei complementar referida nesse artigo com ela incompatíveis, exercendo, porém, o Governador nomeado na forma do art.
5°, bem como seus substitutos e sucessores, o Poder Executivo até o término do prazo estabelecido
na mencionada lei complementar.
§ 2° A Assembléia Constituinte, após a promulgação da Constituição estadual, passará a exercer
as funções de Assembléia Legislativa até o término
do mandato dos respectivos Deputados.
Art. 52 O Presidente da República, obedecido o
prazo estabelecido na lei complementar de que trata
o artigo anterior, nomeará o Governador do novo Estado, após aprovada a escolha pelo Senado Federal,
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de
reputação ilibada.
§ 12 O Governador a que se refere o caput
deste artigo será nomeado para período estritamente necessário à realização de eleições e à investidura do Governador eleito do novo Estado.
§ 2° O Governador nomeado é demissível ad
nutum, cabendo ainda ao Presidente da República
designar-lhe substituto, em casos de impedimento.
§ 32 O Governador nomeado na forma deste
artigo tomará posse perante o Ministro de Estado da
Justiça.
§ 42 Até que entre em vigor a Constituição do
Estado, lei federal de iniciativa do Presidente da República, fixará a remuneração do Governador nomeado e disciplinará o respectivo pagamento.
Art. 62 Os desmembramentos para anexação a
outros Estados dependerá apenas da realização de
plebiscito e da correspondente lei complementar,
dispensado o atendimento aos demais requisitos estabelecidos nesta Lei Complementar para a criação
de Estados.
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CAPÍTULO 11
Da Criação de Territórios e da sua
reintegração ao Estado de origem
Art. 72 A criação de Territórios Federais dependerá da aprovação do Congresso Nacional, mediante lei complementar de iniciativa do Presidente da
República.
Art. 82 Poderão ser criados Territórios Federais:
I - pelo desmembramento de parte da área de
Estado já existente, a partir de interesse público relevante, devidamente justificado, ou quando nela a
União necessite executar plano de desenvolvimento
económico ou social, com recursos superiores, pelo
menos, a um terço do orçamento da capital do Estado atingido pela medida;
11 - pela subdivisão ou pelo desmembramento
de área pertencente a outro Território, também a
partir de interesse público relevante, devidamente
justificado.
Parágrafo único. Verificando-se a segunda hipótese mencionada no inciso I, a lei complementar
que criar Território deverá autorizar a execução do
plano de desenvolvimento ali referido, indicando as
respectivas fontes de suprimento de recursos.
Art. 92 A reintegração de Território ao Estado
de origem obedecerá ao mesmo procedimento estabelecido no art. 62 desta Lei Complementar.
CAPÍTULO III
Disposições Finais
Art. 10. A partir da apresentação do projeto relativo à lei a que se refere o art 42 desta Lei Complementar e até a criação do novo Estado, é vedado
aos Estados que lhe deram origem admitir pessoal
ou alterar as disposições legais que o regem, ficando a obtenção de qualquer empréstimo interno também sujeita ao requisito estabelecido no inciso V do
art. 52 da Constituição Federal.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. ,12. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente, a Lei Complementar n2 20, de 12
de julho c!.e 1974.
·
Justificação
Embora de elaboração não expressamente determinada pelo texto constitucional então em vigor,
foi editada, em 12 de julho de 1974, a Lei Complementar n2 20, que, disciplinando a criação de Estados e Territórios, operou a integração legislativa do
seguinte comando da Carta de 1967, in verbis:
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"Art. 32 A criação de Estados e Territórios dependerá de lei complementar."
Decorridos mais de vinte anos, ressalta inegável, hoje, a necessidade de atualização de seu texto,
sobretudo porque, especialmente a partir de 5 de
outubro de 1988, a vigente Lei Fundamental inovou,
substancialmente, o tratamento constitucional dispensado à matéria em foco, ipsis litteris:
"Ar. 18 ..................................................

§ 22 Os Territórios Federais integram a
União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem
serão reguladc:.s em lei complementar.
§ 3 2 Os Estados podem incorporar-se
entre si, subdividir-se ou desmembrar-se
para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar."
O objetivo da presente iniciativa, portanto, é, a
par de atender ao comando do § 22 acima transcrito,
que expressamente prevê a edição de lei complementar sobre a criação e o desmembramento de Territórios
Federais, também atualizar o disciplinamento legal
pertinente à criação, incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados, em especial no ponto que
diz respeito à convocação do plebiscito, principal inovação da Constituição de 1988 nessa matéria.
Com forte referência na precitada Lei Complementar n2 20, de 1974, cuja revogação inclusive preconiza, o projeto também procura suprir algumas pequenas lacunas detectáveis naquela lei, como é o
caso por exemplo, da explicitação do procedimento
de criação, incorporação, subdivisão ou desmembramento de Estados, além da definição legal dos elementos informativos a serem anexados ao respectivo projeto, que constituem, em nosso entender, subsídios indispensáveis para que o Congresso Nacional possa bem deliberar sobre o assunto em pauta.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Senador Ronaldo Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N2 20, DE
12 DE JULHO DE 1974
Dispõe sobre a criação de Estados e
Territórios.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 81, DE 1997
Institui a Certidão Negativa de Débito (CND) a ser exlledida por serviços de
proteção ao crédito e estabelece prazo
para exclusão de registro de inadimplência regularizada.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O § 32 do art. 43 da Lei n2 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa
do Consumidor), passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 32 O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastrós;· poderá exigir sua imediata correção,
devendo o arquivista, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.'
Art. 22 A Lei n2 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), passa a vigorar acrescida, após o art. 43, dos
seguintes artigos:
'Art. 43-A Todo serviço de proteção ao
crédito deve excluir, automaticamente, de
seu banco de dados cadastrais o registro de
inadimplência já regularizada.
Parágrafo único. No prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, após a comprovação do pagamento da dívida, a exclusão será efetuada sem ónus para o cadastrado e comunicada a todos os bancos de dados usuários da
rede.
Art. 43-B O serviço de banco de dados
cadastrais é responsável pela fiqedignidade
das informações que fornecer a outras enti·
dades de proteção ao crédito.
Art. 43-C A Certidão Negativa de Débito (CND), quando requerida pelo interessado, deve ser expedida pelo serviço de proteção ao crédito que tiver informado a dívida.
§ 12 A certidão deve ser emitida, sem
ónus para o requerente, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, após a sua solicitação.
§ 2 2 Quando houver mais de um registro de inadimplência por cadastrado, podese emitir certidão negativa para cada dívida
regularizada.'
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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·LEI

N. 8.078,QEtl DE SETEMBRO DE 1990
0

. ..Dispõe .sobre a proteção do consumidor e- áá outras providências.

Justificação
Esta proposição visa a agilizar a exclusão
de inadimplência já regularizada, a instituir a
Certidão Negativa de Débito (CND) e a responsabilizar o serviço de proteção ao crédito que
não informar a exclusão de dívida já paga aos
seus usuários.
Os serviços de proteção ao crédito, entidades privadas de caráter público, têm o papel de informar a lojas e bancos os maus pagadores, sejam
quais forem os motivos para não quitarem suas dívidas. Contudo, há que se ressaltar que a inadimplência pode ocorrer a qualquer pessoa honrada,
não podendo isso ser divulgado em publicidade
deletéria, dificultando inclusive a sua reabilitação
creditícia.
Ao longo de 1995, o índice de inadimplência
atingiu níveis alarmantes em nosso País, o que nos
induz a pensar que provavelmente muitas pessoas
que até então não haviam figurado em bancos de
dados cadastrais dessa natureza passaram a constar dessas listas de devedores. Essas pessoas assim negativadas tendem a ser consideradas como
desonestas e indignas perante a comunidade bancária e comercial.
Assim, os serviços de proteção ao crédito
vêm aluando como autênticos tribunais de execução, negativando os nomes dos devedores, passando estes a ser excluídos de transações bancárias e comerciais. Nesse processo, a pessoa jurídica que negativa o inadimplente arroga-se o direito
de julgar como se um juiz assim o fosse. Esse procedimento pode gerar perdas materiais e morais
para o devedor, não cabendo recurso a tal sentença infamatória.
Cabe lembrar que o inciso XXXVII do art. 52 da
Carta Magna garante que não haverá juízo ou tribunal de exceção.
Com o intuito de minimizar os danos morais e
materiais sofridos por pessoas idóneas que tiveram
dificuldade em honrar compromissos financeiros por
elas assumidos, apresentamos o presente projeto de
lei a ser apreciado pelos ilustres parlamentares desta Casa, cujo apoio esperamos para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Senador Júlio Campos.

SEÇÃOVI
Dos Bancos de Dados e Cadastros
de _Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do dispas. to no art. .!J6_, ter~acesso às informações existentes
em cadastros, fichas, registres e dados pessoais e
de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre
as suas respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter
informações negativas referentes a período superior
a cinco anos.
§ 22 A abertura de cadastro, ficha, registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada
por ele.
§ 32 O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, .poderá exigir
sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos
eventuais destinatários das informações incorretas.
§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos
a consumidores, os serviços de proteção ao crédito
e congéneres são considerados entidades de caráter público.
§ 52 Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao
Crédito, quaisquer informações que possam impedir
ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
·
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CQNSTITUIÇÃO
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, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 82, DE 1997
Altera o artigo 46 da Lei n 2 6.515, de
26 de dezembro de 1977, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 O artigo 46 da Lei n2 6.515, de 26 de dezembro de 1977, passa a ter a seguinte redação:

º

"Art. 46. Seja qual for a causa da separação judicial, e o modo como esta se faça,
é permitido aos cônjuges restabelecer atodo o tempo o casamento, contanto que o
façam mediante requerimento nos autos da
ação de separação indicando o novo regime
de bens, se diverso do anterior. •
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em centrário.

A separação judicial põe fi111_ _ao_ r-ªgi~· de)
bens, resulta em partilha homologada por sentença
e extingue a sociedade conjugal relativamente ao
antigo património do casal, o que assegura, a cada
um dos cônjuges, livre disposição de bens quP. lhe
tocaram, sem qualquer constrangimento ou restriçãOt Se os cônjuges se reconciliam, em vez de forçá-los ao divórcio para continuar na liberdade de dispor de sua propriedade, deve a lei, como em todos
os casos, incentivá-los a restabelecer o casamento,
sem condicionamentos à vontade pessoal e à livre
escolha de nQvo regi!Tie de bens, uma ve·· qt;e a segurança de eventuais interesses de ten.airos está
concretizada no mandamento do próprio parágrafo
único, que, agora, passa a ter sentido mediante a alteração, aqui proposta, do enunciado no caput do
artigo 46.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Senador Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N 2 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
Regula os casos de dissolução da
sociedade conjugal e do casamento,
seus efeitos e respectivos processos, e
dá outras providências.

Justificação
A Lei
6.515, de 26 de dezembro de 1977,
dispôs que o regime patrimonial de bens, escolhido
pelo:> cônjuges no casamento, dissolve-se com a separação judicial, inclusive o de comunhão universal,
conforme a redação dada ao inciso III, do art. 267 do
Código Civil.
O sábio dispositivo do art. 46, que permite,
simplificadamente, o restabelecimento do vínculo
matrimonial entre os cônjuges judicialmente separados, ao mandar restabelecer a sociedade conjugal
"nos termos em que fora constituída" impõe condição à liberdade do casal e pode dificultar ar~c_()n_c:i-_
liação, além de constituir-se em contradição com o
seu próprio parágrafo único, que ressalva o direito
de terceiros, seja qual for o regime de bens.
Tem a experiência demonstrado que, em muitos casos, o motivo da separação, entre tantos e
tantos outros, resulta diretamente do regime de
bens, antes escolhido pelos cônjuges. Judicialmente
separados, poderão divorciar e voltar a casar-se, entre si, escolhendo livremente um novo regime de
bens. A lei não deve, portanto, criar dificuldades meramente formais, impedindo que os separados optem por um regime distinto, se podem chegar a idênt;co resultado através do divórcio e novo casamento.
n9

LEI N 2 7.841, DE i7 DE OUTUBRO DE 1989
Revoga o artigo 358 da Lei n° 3.071,
de 12 de janeiro de 1916- Código Civil, e
-altera dispositivos da Lei n° 6.515(1}, de
26 de dezembro de 1977.
LEI Nº 8.468, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1992
Dá nova redação aos dispositivos
da Lei no 6.515(1), de 26 de dezembro de
1977.
-

(À

Comissão de Constii:uiÇ8.o,-Justiça e

Cidadania -Decisão Terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 83, DE 1997
Altera dispositivos do Decreto-Lei n2

972, de 17 de outubro de 1969, que "Dis-

põe sobre o exercício da profissão de jornalista".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso V_do art. 4º do DecretocLei nº
972, de 17 de outubro de 1969, passa a vigorar com
a seguinte redação:

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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"Art. 42

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

V- diploma de curso superior de jornalismo, oficial ou reconhecido, registrado no ·
Ministério da Educação e do Desporto ou
em instituição por este credenciado para as
funções relacionadas de a a g, no artigo 62 ,
e certificado de ensino de segundo grau, fornecido por estabelecimento de ensino reconhecido na forma da lei, para a função constante da alínea m do mesmo artigo.

Art. 2 2 O art. 6 2 do Decreto-Lei nº 972, de 17
de outubro de 1969, passa a vigorar acrescido da
alínea m:
"Art. 62

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

m) Correspondente lnteriorano: aquele
que tem o encargo de colher notícias ou informações para jamais, revistas, emissoras
de rádio e televisão e demais órgãos de comunicação, nas cidades onde não existam
estabelecimentos de nível superior em Comunicação Social ou Jornalismo.

Art. 3 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 2 Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação

Os jornais e as agências noticiosas de âmbito
nacional, bem como as rádios e as televisões, não
podem prescindir de correspondentes em cidades
do interior do País. Não podendo manter sucursais
mesmo em cidades de grande ou médio porte, espalhadas por um Brasil de dimensões continentais, os
principais órgãos de divulgação geralmente contratam colaboradores, que suprem suas deficiências
em determinadas regiões.
Esses colaboradores, chamados "correspondentes", atuam como autênticos repórteres na busca
das notícias que transmitem aos que os contrataram.
Justifica-se, pois, que-se lhes dê uma definição
legal - "Correspondentes lnterioranos• -, mormente
quando se restringe tal norma aos que, tendo no mínimo o 22 grau de ensino, desempenham suas funções jornalísticas em cidades "onde não existam estabelecimentos de nível superior em Comunicação
Social ou Jornalismo".
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A presente proposição foi idealizada, no passado, pelo eminente ex-Senador Cid Saboia, e acabou
arquivada por torça das exigências regimentais.
- - Creio qUe; pelos seus méritos, tal proposição
deve ser renovada, iniciativa que ora efetivo.
Quando da primeira apresentação do projeto,
seu autor assim justificou a proposição:
"A legislação referente à profissão de
jornalista não trata das funções de Correspondente lnteriorano.
Na prática, o correspondente é um repórter que prepara as notícias para divulgação e exerce, muitas vezes, até a função de
redator.
Como ·porta-voz da comunidade interiorana, o correspondente presta um serviço
da maior relevância à população como intérprete das reivindicações sociais. Por isso,
nenhum órgão de comunicação prescinde
de sua colaboração.
Mesmo assim, a atual legislação omite-se no que concerne às atividades, às
funções e às condições de trabalho do jornalista que atua como Correspondente lnteriorano.
Atendendo, portanto, a justa solicitação da classe, apresentamos o projeto de
-lei;lnctUini:lo, entre as atividades da profissão de jornalista, a de Correspondente lnterioraho."
Por se tratar de proposição justa nos seus objetivos, estamos convencidos de que a presente iniciativa encontrará guarida entre os nobres Pares.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997. - Senador Edison Lobão.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N° 972, OE 17 DE OUTl:JBRO DE 1969
Dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista.

Art. 4° O exercício da profissão de jornalista requer prévio registro no órgão regional competente do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, que se fará mediante a apresentação de:
Art. 62 As funções desempenhadas pelos jornalistas profissionais, como empregados, serão assim classificadas:
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LEI Nº 5.696, DE 24 DE AGOSTO DE 1971
Dispõe sobre o registro profissional
de jornalista e altera a redação do § 52 do
artigo 82 do Decreto-Lei no 972(*), de 17
de outubro de 1969.
LEI N° 6.612, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1978
Altera dispositivos do Decreto-Lei n•
972(1), de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre a profissão de jornalista.
LEI N° 6.727, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1979
Acrescenta parágrafos ao artigo 10
do Decreto-Lei n 2 972(1}, de 17 de outubro de 1969, que dispõe.sobre o exercício
da profissão de jornalista.
LEI N2 7.360, DE 1O DE SETEMBRO DE 1985
Altera dispositivos do Decreto-Lei no
972(1), de 17 de outubro de 1969.

(À Comissão de Assuntos Sociais Decisão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Os projetas 5elão publicados e remetidos às conissões
ccrr>petentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência, nos termos do art. 334, "a', do Regimento Interno, declara prejudicadas as seguintes maté-

rias:
- Requerimento n° 594, de 1993, de autoria do
Senador José Paulo Biso!, que solicita, ao Sr. Ministro de Estado da Previdência Social, informaçCietfr';
nentes ao valor dos saldos devedOffii" ;;- --~ct <:l·
2
dade da Federação juntq§, ~·d·· -~ '" n · ' d.,oclat; . d
_ Requeri"''7 __ ,,. __.., e .. , e au on~. o
5<:>,.__......-......,~~,:, rJUranda, que sohctta, ao Sr. tJ!mts-_
-------------·w:~ tie Estadc ria Ciência e Tecnologia, informações
atinentes a auxílio-a,i..;D!'tacão, oferecido aos servidores vinculados àquele Mintsten..:
- Requerimento n2 627, de 1993, <l<> .:;.:.1toria do
Senador Gilberto Miranda, que solicita, ao Sr. M"·l:::tro de Estado da Integração Regional, informações
atinentes a auxílio-alimentação oferecido aos servidores vinculados àquele Ministério;
-Requerimento n° 691, de 1993, de autoria do
Senador Gilberto Miranda, que solicita, ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações, informações sobre
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contratos celebrados pela Empresa BraSileira de
Correios e Telégrafos;
- Requerimento n2 1.134, de 1993, de autoria
do Senador Gilberto Miranda, que solicita, ao Sr. Ministro de Estado da Integração Regional, o encaminhamento de dados (valores), relativos às transferências, mês a mês, promovidas por entidades da
administração indireta (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações) vinculadas
àquele Ministério, destinadas a Entidades Fechadas
de Previdência Privada, administradoras de Fundos
de Pensões, durante os últimos 5 anos;
-Requerimento n9 1.409, de 1993, de autoria
do Senador João Rocha, que solicita, ao Sr. Ministro
das Comunicações, informações atinentes aos repasses de recursos para o Governo do Estado do
Tocantins, e Municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a
ano, a partir de 1990 até novembro/93;
-Requerimento n2 1.413, de 1993, de autoria
do Senador João Rocha, que solicita, ao Sr. Ministro
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação - Seplan, infonnações atinentes aos repasses de recursos para o Governo do Estado do Tocantins e Municípios de Araguaína, Gurupi, Palmas,
Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, ano a ano, a
partir de 1990 até novembro/93;
- Requerimento n2 605, de 1994, de autoria do
Senador Júlio Campos; que solicita, ao Sr. Ministro
de Estado das Comunicações, infonnações atinentes à EmbratJl;
.••ct ao
-Requerimento n° 847, de 19~1J'Si'. Ministro
Senador Júlio Campos,_9~&s:-'informações baseade Estad~ das; Pf»GM, de 04.11.94 daquele Minis~a; ."~'ré a aquisição pela Embratel de um novo
·~s.ténte com a banda KU, bem como se haverá ou
não licitação para compra do 32 satélite ·da Segunda
Geração;
- Requerimento nº 965, de 1994, de autoria do
- -Senador Gilberto Miranda, que solicita, ao Sr. Ministro de ~stado da Aeronáutica, informações necessárias à instrução das Mensagens n°s 353 a 357/94,
que feni por objeto pediao de autorização para-eperações de crédito, destinadas à implantação do Projeto Sivam; e
- Requerimento n° 1.063, de 1994, de autoria
do Setto.dor Gilberto Miranda, que solicita, ao Sr. Ministro de Est...:!>J da Aeronáutica, informações relativas ao Projeto Si\1'&..;'1.
As materias vâo ao /..r'juivo.
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OF/GAB/1/Nº 049/97
O SR. PHESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil,
Brasília, 30 de abril de 1997
nos temos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado FeSenhor Presidente,
·~s:->' " Ciício n2 S/38, de 1997 ( nº 1.184/97, na oriComunico a Vossa Excelência a indicação dos
gem), de 06 do corrente, encaminhando solicitação do
Deputados Moreira Franco e Noel de Oliveira, para inteEstado do Rio Grande do Sul para contratar operação
grarem, na qualidade de Trtular, a Comissão Mista destide crédito junto ao Banco Internacional para a Reconsnada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n2
trução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de cem mi1.566-3, de 24 de abril de 1997, e, na qualidade de Sulhões de dólares, norte-americanos, equivalentes a cenplente, os Deputados Adelson Salvador e Hélio Rosas,
to e quatro milhões, seiscentos e dez mil reais, a preços
em minha substituição e dos Deputados Eliseu Padilha,
de 31 de janeiro de 1997, cujos recursos serão destinaJosé Luiz Clerot e Confúcio Moura, respectivamente.
dos ao financiamento de parte do Projeto PRÓ-RURAL
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
2000 - Projeto de Conservação dos Recursos Naturais
protestos de consideração e apreço. Deputado Gecf..
e Ccmbate à Pobreza e do Êxodo Rural daquele Estado.
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
OFTG-A:Eflflfl2 05079T
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Brasília, 30 de abril de 1997
- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
2
Ofício n S/39, de 1997 (nº 1.183/S7, na origem), de 6 do
Senhor Presidente,
corrente, encaminhando parecer daquele órgão a resComunico a Vossa Excelência a indicação dos
peito da solicitação do Governo do Estado do Piauí soDeputados Simara Ellery e João Almeida, para intebre a alteração da forma e prazo de pagamento dos
grarem, na qualidade de Titular, a· Comissão Mista
contratos de operação de crédito, celebrados em 22 e
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória
29 de dezembro de 1995, junto à Caixa Económica Fen2 1.531-5, de 24 de abril de 1997, e, na qualidade
de Suplente, os Deputados Ricardo Rique e Max
dera!, relativos ao Programa de Apoio à Reestruturação
e ao Ajuste Rscal dos Estados, no valor total de setenta
Rosenmann, em minha substituição e dos Deputados Efiseu- Padilna-;-José Luiz Clerot e Confúcio
e cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, selécéntos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos. _____ Moura, respedivamellte.
O expediente vai à Comissão de Assuntos EcoNa oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Gednômicos, que terá o prazo de quinze dias para sua
apreciação, nos termos da Resolução n2 70, de 1995,
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL
OF/GAB/I/N 2 051197
r.o'n a r'2'-:lacão dada pela Resolução n2 12, de 1997.
-_ ~Q l-RESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
. Brasília, 30 de abril de 1997
-Sobre a mesa. "~'"'"que serão !idos pelo Sr. 12 Secretário, Senador Runé!ia~
..._, • Ir i•~
Senhor Presidente,
São lidos os seguintes.
OF/GAB/I/N2 048/97
Brasília, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Jurandyr Paixão e Antonio do V alie, para
integrarem, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 1.570-1, de 24 de abril de 1997, e, na qualidade de Suplente, os Deputados Wilson Cignachi e
Maria Elvira, em minha substituição e dos DetY~:d
dos Eliseu Padilha, José Luiz Clerot e ~c:-,iúcio
Moura, respectivamente.
Na oportunidade, renovo a. •/ossa Excelência
protestos de consideração f' dpreço. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder G'-' Bloco PMDBIPSDIPSL

Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
_üep:.rtados Edinho Bez e Hermes Parcianello, para integ'"'' ~ - "'"' oualidade de Trtular, a Comissão Mistã. destinada a eronn.- ...--. -~, soore a Medida-Provisória n2
1.563-4, de 24 de aDr., G-:
- ~ na ::;~alidade de Suplente, os Deputados Paulo Rrtze• "
·- "-"'lto, em
minha substituição e dos Deputa:-'· _ ;;:,!Seu Paàm~
José Luiz Clerot e Ccnfúr": ~-~0tJra, respectivamente.
Na ooort;;,idade, renovo a Vossa Excelência
prote~:::,., de consideração e apreço. - Deputado Gedllel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL
OF/GABnfN2 052/97
Brasília, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Confúcio Moura passa a integrar, na qualidade de ti-
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tular, a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 1.569-1, de 24
de abril de 1997, em substituição ao Deputado Eliseu Padilha.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloce PMDB/PSDIPSL.
OF/GAB/1/N" 053/97
Brasília, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Edison Andrino, na qualidade de titular, e
dos Deputados João Magalhães e Wilson Cignachi,
na qualidade de suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória 1.569-1, de 24 de abril de
1997, em minha substituição, e dos Deputados José
Luiz Clerot e Confúcio Moura, respectivamente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSDIPSL.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Serão feitas ãS substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte.
OF.GLPTB/124/97
Brasília- DF, 30 de abril de 1997

.- .....

~.

Senhor Presidente,
Em resposta ao OF N° P-001-CMPOPF (circular), de 24 da abril de 1997, e como Líder do Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, venho à presença de
V. Exª indicar a Exm• Srª Senadora Regina Assumpção, na condição de titular, para, como representante deste Partido, integrar a Comissão de Pia.. nos, Orçamentos Públices e Fiscalização do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade, para reiterar a V. Exª
os protestos de elevada estima e distinta censideração. - Senador Valmir Campelo, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência designa a Senadora Regina Assumpção para integrar, cerno Titular, a Comissão Mi~ de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, de cenformidade cem o expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte.
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01ícion. 045.7:[97
--Brasília, 30 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo
Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Roberto Balestra, cerno Trtular, para iótegrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- A Presidência designa o Deputado Roberto Balestra
para integrar, cerno Trtular, a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, de conformidade
cem o expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
Ofício

n2

P- 37/97- CMPOPF
Brasília, 6 de maio de 1997

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públices e Fiscalização, venho
solicitar a Vossa Excelência a prorrogação, até o dia 95-97, do prazo para apresentação de Emendas ao
Projeto de Lei nº 2, de 1997-CN, que "dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o
exercício de 1998 e dá outras providências". (LD0/98).
Tal solicitação se deve ao fato da impossibilidade de realização, até a presente data, de reunião
de audiência pública a fim de ouvir o Ministro do Planejamento e Orçamento, Deputado Antonio Kandir,
em face da vital importância deste evento para melhor apreciação da matéria.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta censideração. Senador Ney Suassuna, Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públices e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima. ·

É lido o seguinte.
OF GLIPFU N 2 91-97
Brasília, 5 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito sejam designados os Senadores abaixo, em substituição aos ante-
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riormente indicados, para comporem a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a Medida
Provisória n9 1.562-4 de 15 de abril de 1997.
Titulares
Waldeck Omelas
José Agripino

Suplentes
Bello Parga
José Alves

Atenciosamente, - Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 51, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n° 298, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 51, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecer n2 162, de 1997), que autoriza 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.
A Presidência esclarece que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento
da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trata-se de um projeto de resolução que autoriza o Estado de Minas a
celebrar operação de crédito junto à Caixa Económica Federal, com garantia da União, no val()r de
R$346.336 milhões.
Apesar de seu valor representar cerca de 10%
do menor empréstimo realizado no âmbito do Proer,
trata-se de mais uma linha de crédito direcionada a
instituições financeiras (no caso estatal, mas em via
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de privatização). Os encargos serão absorvidos pelo
Tesouro do Estado e são significativamente superiores aos concedidos para as instituições financeiras privadas no âmbito do Proer. No caso de Minas,
28,19% ao ano contra taxas de cerca de 17% no
~so do Proer.
Além disso, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional esclarece que, para os empréstimos concedidos no âmbito do voto do Conselho Monetário
Nacional n° 162, não deve ser considerado o limite
de endividamento_ dQ Estad9, de acordo com a ResoluÇão a~orizativa do Senado Federal, mas não
isenta o Estado da comprovação da regularidade no
pagamento de compromissos assumidos anteriormente. Nesse sentido, a Procuradoria observa o seguinte: 'Importante, nesse caso, que no encaminhamento da matéria ao Senado fique claro que o Estado está em débito para com a União e que, por conseguinte, sua autorização implicará na excepcionalização da regra geral contida na Resolução n°
96/89". O Parecer - que está à disposição dos Srs.
Senadores- informa que são três as inadimplências
do EStado, mas não esclarece quanto à natureza e
ao valor dessas inadimplências.
O parecer do Banco Central, que também
acompanha o processo, faz menção à Certidão do
Tribunal de Contas do Estado acerca do disposto
nos art. 27 e 212 da Constituição {limitação da remuneração dos Deputados Estaduais e perc~ntu~l d~
gasto mínimo com educação), mas sua cópra nao for
anexada ao avulso distribuído aos Srs. Senadores.
A verificação dessa Certidão, Sr. Presidente,
Sr«s e Srs. Senadores, faz-se necessária, particularmente no que diz respeito à questão do cumprimento da Constituição com relação à limitação da remuneração dos Deputados Estaduais.
Segundo demonstração feita por Deputados
Estaduais do PT de Minas Gerais, que divu.lgaram à
opinião pública seus contracheques, .a remunera~o
deles chega a R$22 mil. É lógico que o Senado nao
tem sido rigoroso em relação a essa questão, mas
devemos convir que esse valor divulgado supera
qualquer limite de tolerância.
Obtivemos documento da Assembléia Legislativa do Estado {publicado no Diário Legislativo de
19/3/97), que descreve a remuneração dos Deputados Estaduais de Minas da seguinte forma:
- "a) Subsídio:
Fixo ............................................ R$2.250,00
Variável e adicional .................... R$3.750,00
Total bruto .................................. R$6.000,00.
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b) Reuniões extraordinárias:
Correspondente a reunião convocada e à qual
tenha comparecido o Deputado, no valor de 1/30 do
subsídio - R$300,00 (até o limite de oito reuniões
mensais).
c) Ajuda de custo:
Equivalente ao subsídio e paga em duas parcelas anuais- no início e no encerramento da sessão legislativa.
Serviços Inerentes ao Desempenho do Mandato
a) auxílio-moradia- R$2.250,00 (Está como 75%
do auxílio dos Deputados Federais e Senadores.)
b) apoio de gabinete:
Destina-se ao deslocamento do Parlamentar
por meio de transporte !errestre, para despesas com
combustível e manutenção do veículo próprio, decorrente da extinção da frota de veículos oficiais. Valor líquido: R$4. 792,00.
Devemos ressaltar, Sr. Presidente, sr-s e Srs.
Senadores, que os membros do Legislativo Federal
têm como valor do subsídio R$8 mil, em parcela fixa
e variável, onde as faltas são descontadas da parcela variável, seja a sessão ordinária ou extraordinária.
No Legislativo Estadual de Minas Gerais, o
subsídio é acrescido de até R$2,4 mil, pela presença
nas sessões extraordinárias. O apoio de transporte,
em nível federal, não é conversível em dinheiro, enquanto, no caso dos legisladores estaduais de Minas
Gerais. é oago em espécie, um valor correspondente a R$4,792 mil.
Saberr.os que a questão da remuneração dos
parlamentares é controversa, pois os Tribunais de
Contas e mesmo a Justiça têm tido interpretações
dúbias sobre a matéria. Mas, neste caso, o fato vem
agravado pelas diversas inadimplências do Estado,
que o próprio Relator entende que são três, mas não
apresenta o valor e a qualidade dessas inadimplências.
Por esse motivo." Sr. Presidente, sr-s e Srs.
Senadores, é que o meu voto é contrário ao Projeto
de Resolução nº 51, de 1997, e recomendo aos Senadores do Bloco que votem nessa direção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Relator.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S"'s e Srs. Senadores. este processo é o primeiro
aue vem a esta Casa depois da Resolução por meio
..;<:: qual o Senado resolveu que não lhe bastava
aprovar os termos do acordo e compromisso entre o
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Tesouro e as Unidades federativas, tendo em vista o
ajuste fiscal dos Estados.
Por isso, teve a sua tramitação, de certo modo,
-alropelacfa pelo fato de-que chego-u primeiro a mensagem do Presidente da República e só posteriormente Yieram os esclarecimentos do Banco Central.
Col"ltuao~ ãinaa na Comissão de Assuntos Ecanômicos, mesmo depois de apresentado o parecer,
_ a questã~ foLadiada para uma outra reunião, na qual
compareceram o Secretário Executivo do Ministério
da Fazenda, o Dr. Pedro Parente, o Diretor do Banco Central que atua nessa área e o Secretário da
Fazenda de Minas Gerais, para prestar todos os esclarecimentos.
O meu parecer, já anteriormente, trazia em
anexo o Aviso Ministerial nº 319, do Ministério da
Fazenda, de 16 de abril de 1997, onde o Sr. Ministro
de Estado da Fazenda, Pedro Sampaio Malan, comunica a mim,- na condição de Senador, que as inadimplências do Estado de Minas Gerais, apontadas
no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estavam inteiramente equacionadas.
Essa correspondência, bem como cópia dos
comprovantes de recolhimento que me foram encaminhadas pelo Governo de Minas, estão constantes
no processo desde essa data, ou seja, antes da
aprovação do parecer-na ComissãO de Assuntos
Econômic<s. Eles não estão, contudo, anexados aos
avulsos que foram distribuídos ao Plenário.
Faço essa aclaração ao Plenário no sentido de
esclarecer que, ao apr.,var este projeto na Comissão
de Assuntos Econômicos, a questão da inadimplência já estava equacionada, conforme (;Orrespondência do Ministro da Fazenda ao Relator, anexada ao
proeesso, bem como pela apresentação, pelo Estado de Minas Gerais, dos comprovantes de recolhimento das três questões pendentes.
Eram esses os esclarecimentos que desejava
~trazer-ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Continua em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores. creio que essa é uma análise q:.~e tem
que ser feita com bastante acuidade. Trata-se de um
empréstimo da Caixa Econômica Federal ao Banco
de Crédito Real, um empréstimo-ponte qt.e servirá
para encaminhar a privatização do Banco de Crédito
Real. É importante caracterizar isso. porque significa
que essa instituição. que. sabidamente. em deterrni·
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nado período, teve problemas de caixa, sofreu uma
situação de instabilidade, está sendo encaminhada
para a privatização.
Portanto, é :Jma instituição financeira que não
mais irá onerar o Estado de Minas Gerais. De certa
maneira, esse empréstimo visa a eliminar o problema. Se se tratasse de um empréstimo para reanimar
o doente, mantê-lo em média temperatura e voltar
recorrentemente a novos empréstimos, a novas operações de apoio, a novos subsídios, eu também votaria contra, Sr. Presidente. Mas esse é um empréstimo-ponte destinado a privatizar, portanto, a eliminar o problema daqui para frente.
Outra questão para a qual eu gostaria de chamar atenção é que aqui os recursos são do Tesouro,
são da Caixa Económica Federal, não são recursos
do Proer. Os recursos do Proer são originários do_
depósito compulsório e perte.1cem aos próprios bancos. É absolutamente correto que a taxa de juros
para esse empréstimo seja superior àquela do
Proer, porque a do Proer, na verdade, é uma troca
entre os bancos. Aqui são recursos da Caixa Económica Federal, que pertence à União, para um banco
estadual.
Esse empréstimo está no âmbito de um programa de reajuste fiscal que, segundo consta, vem sendo
cumprido pelo Sr. Governador do Estado. Do ponto de
vista do objetivo social. esse empréstimo visa a dar
provimento ao pagamento de funcionarias aposentados da instituição. Logo, a destinação é social.
De outra parte. Sr. Presidente, o Estado de Minas Gerais, que, segundo consta, teria relativa in" ·
dimplência com a União, está dando como contragarantia as transferências constitucionais .. Qu.em_ c.o_n_:
trela as transferências constitucionais é a .JJniª-9·
Logo, se houver inadimplência no pagamento desse
empréstimo, evidentemente, haverá um aperto na
torneira das transferências constitucionais em relação a Minas Gerais.
Com essas garantias, não vejo nenhuma razão
para não se socorrer _oEstado.d_e.-MLr@S Çl_e_rms nessa transição da venda do Banco de_Cr$Qito.. B-ªªJ
para a iniciativa privada. o que garantirá que os _fun·
cionários aposentados recebam os valore.s a qu~:
têm direito.
Por isso. não concordo com o voto cqntrario..E:
voto a favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca:ios Magalhães)
-Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, en·
cerro a discussão.
Em votação.
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O SR_. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
· O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em época
de chuva, todo sinal é de chuva; em época de crise,
de colapso, todo sinal é de crise, é de colapso. Estamos diante de mais um sintoma tópico desse processo que abala, fundamentalmente, o sistema financeiro e, obviamente, antes dele e junto com ele,
todas as bases produtivas da Nação brasileira.
O que vemos é um artifício, uma artimanha que
!em_POl Qbje_tl,lto_cl.ai_!,!f!la_.c>_~g_e~a,ção, _uma va.loriza-ção na sobrevida a uma instituição como o Banco de
. Crédito de Minas Gerais, que esvaiu as suas veias,
através de empréstimos que o levaram à situação
em que se encontra: pré-falimentar. Para valorizar o
cadáver, enfeitar essa noiva envelhecida e carcomida, a Caixa Económica Federal injetará recursos da
ordem de R$360 milhões. Esse dinheiro destina-se
apenas a pagar os aposentados daquela instituição.
Imagine-se se o pagamento dos aposentados poderá, realmente, significar o restabelecimento da instituição ou uma melhoria de sua performance, no
sentido de vendê-la ou de privatizá-la por uma quantia superior. O cju€!lemos visto é a desvalorização
total dos patrimónios que estão sendo privatizados,
P. esses R$360 milhões, agora, serão garantidos em
seu ressarcimento através dos fundos destinados ao
Estado de Minas Gerais. E, como sabemos, os sofredores em última instância, uma vez que os fundos
_serão desfalcados fatalmente, porque nem Estado
. nem o- Banco se encontram em condições de pagar
esse empréstimo, tomado assim in extremis.
O que percebemos, portanto, é que a educa-ção e a saúde deverão ser estranguladas mais uma
-_vez,- para que possa ser pago esse -óXigênio que a
Caixa Económica quertransmitir à UTI onde se en-contra o Banco deCrédifó Real de Minas Gerais.
·Por esses motivos e tantos outros, o meu voto
·será c~ntrário a concessão desse empréstimo.
·.O SR. PRES!DENTE(Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
As ::ir"s e srs. :;;>enadores que o aprovam queiram pem1anecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. contra o voto do Bloco, à exceção
da Senadora Júnia Marise.
--·-- ... QJ='rojeto vai à Comissão Diretora para a redacção final. (Pausa.)

__
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N2 180, DE 1997
Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução n 2 51, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 51, 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, 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.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de
1997. - Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo Cunha Lima, Relator- Marluce Pinto - Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER Nº 180, DE 1997
Redação final do Projeto de Resolução n 2 51, 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 Nº, DE 1997
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, 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.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 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
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Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, cujos recursos serão destinados à capitalização do
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. - Cre- --direal.
Art. 22 É a União autorizada a conceder garantia à operação de crédito de que trata o artigo anterior desta Resolução.
Art. 32 A operação de crédito referida terá as
seguintes características:
a) mutuante: Caixa Econômica Federal;
b) mutuário: Estado de Minas Gerais;
c) garantidor: União;
d) valor: R$346.336.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, trezentos e trinta e seis mil
reais);
e) destinação: constituição de provisões para:
(i) quit_al(áo dos compromissos decorrentes da aposentadoria móvel vitalícia dos empregados do Credireal; e (ii) suportar o carregamento de créditos de difícil liquidação do Credireal não transferidos para o
Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.- BDMG;
f) amortização: em vinte e quatro prestações
mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em
janeiro de 1999;
g) juros: 2,0912% a.m. (dois inteiros e novecentos e doze décimos de milésimo por cento ao
mês), capitalizados durante o prazo de carência;
h) mora: 0,0033% a.d. (trinta e três décimos de
milésimo por cento ao dia);
i) comissão de abertura de crédito: 1,5% a.a.
(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 art. 159, incisos I, a, e 11, da Constituição Federal.
Art. 42 O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art. 52 Esta Resolução 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
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 56, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n° 299 de 1997 - art. 336, b}
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 56, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer n° 174, de 1997}, que autoriza aPrefeitura Municipal de Uberlãndia (MG) a contratar
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de 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.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lida a seguinte:
EMENDA (de Plenário) OFERECIDA
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N.2 56, DE 1997
Que autoriza a Prefeitura Municipal
de Uberlàndia (MG) a contratar operação
de crédito junto à Caixa Económica Federal, no valor de 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.
EMENDA N. 0 1-PLEN
O parágrafo único do artigo 12 do PRS 56/97
passa a ter a seguinte redação:
Art. 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único. A contratação a que
se refere o caput deste artigo fica condicionada à comprovação perante o Senado Federal do cumprimento do disposto nos incisos VI e VIl do artigo 29 da Constituição Federal, ou a desconstituição, por via judicial,
de decisão do respectivo Tribunal de Contas, determinando o cumprimento dos supracitados dispositivos constitucionais.
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.IIJstificação
Em sua reunião do dia 29 de abril último, o
Plenário da Comissão de Assuntos Económicos CAE, constatando que alguns governos estaduais
e municipais não estavam conseguindo comprovar, a tempo, o cumprimento do disposto nos art.
27, § 22 , e art. 29, VI e VIl, da Constituição Federal, os quais determinam que a remuneração dos
Deputados Estaduais será de, no máximo, setenta
e cinco por cento daquela estabelecida para os
Deputados Federais, e a dos Vereadores, no máximo, setenta e cinco por cento da estabelecida peJos Deputados Estaduais, além do que o total da
despesa com a remuneração dos Vereadores não
poderá ultrapassar o montante de cinco por cento
da receita do Município, em suas solicitações de
autorização para contratação de operações de crédito, e, visando não criar constrangimentos que resultassem em atraso nos cronogramas de realizações desses governos, deliberou no sentido de
conceder tais autorizações condicionadas à comprovação do cumprimento do citado dispositivo
. constitucfónai. Parã taiitó,iõi introduzido no artigo
1° do Projeto de Resolução n. 0 56/97 parágrafo
com esse objetivo.
Considerando que a redação do parágrafo
único do artigo 1° do PRS n. 2 56/97, aprovada
pela CAE, dá margem a que a Constituição Federal continue a ser desrespeitada, a aprovação
da presente emenda objetiva impedir tal possibilidade.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Vílson Kleinübing,
para proferir parecer.
O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL - SC.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores: a Comissão de Assuntos Económicos, em sua última
reunião, decidiu, pela totalidade dos seus membros, incluir um dispositivo na Resolução de
Uberlãndia, que tem o seguinte objetivo: não impedir que o prefeito tenha acesso a um recurso
de financiamento a que ele tem direito, principalmente porque são instituições que estão fazendo
financiamentos para programas específicos, e
também não facilitar essa questão da burla a
dispositivos constituições.
Assim, a Comissão, dando uma oportunidade
para que essa questão seja resolvida, estabelece,
no artigo que foi incluído, que o prefeito deve mover
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uma ação junto ao Ministério Público para corrigir a distorção de descumprimento constitucional
com respeito a uma entidade que ele não administra; por exemplo, a Câmara de Vereadores
\jastar mais do que prevê a Constituição, o salário do vereador, o salário do deputado, a despesa da Câmara de Vereadores ou a despesa da
Assembléia Legislativa extrapolarem determinados limites estabelecidos. A prefeitura, o Poder
Executivo, só pode tomar uma única atitude: representar junto ao Ministério Público e comprovar
isso junto à Caixa Econômica e ao Senado, que
tomou a atitude.
Essa foi a decisão e a proposta da Comissão
de Assuntos Econômicos.
O que o Senador Eduardo Suplicy está propondo é muito mais drástico. Penso que, em uma
outra oportunidade, se for necessário, poderíamos
examinar a proposta de S. Ex1 . Por ora, como relator de plenário, ainda fico com a decisão que a Comissão de Assuntos Econômicos tomou em sua última reunião, mantendo o artigo votado naquela
comissão, dando ao prefeito essa oportunidade,
quer dizer. exigindo deste ou do Poder Executivo municipal ou estadual - que represente junto ao
Ministério Público, em função do descumprimento
da Constituição por um outro Poder, que não o
Executivo.
Por isso, proponho que a emenda do Senador
Eduardo Suplicy seja rejeitada pelo Plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é contrário à emenda
Em discussão o projeto e a emenda.
Com a palavra o Senador Esperidião Amin;
posteriormente, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apresentar a minha manifestação de acordo
com o pronunciamento do Senador Vilson KleinObing e gostaria de aduzir, até porque isto é exemplar: primeiro, a Comissão de Assuntos Econômicos se houve com correção, com zelo, e produziu
um texto para cujo concurso, inclusive, o Senador
Eduardo Suplicy colaborou, como eu também colaborei; redigimos um texto de consenso, estabelecendo uma cautela, exigindo do chefe do Executivo de Uberlândia uma instância junto ao Ministério
Público, para que este fosse, através de uma representação própria, buscar a regularidade da remuneração dos Vereadores.

III

Desejo, Sr. Presidente, anexar ao projeto cópia
do ofício que a Procuradoria Geral do Município de
Uberlândia já apresentou ao Ministério Público
desse Município. O Procurador Geral do Municípi•, Sr. Oscar Virgílio Pereira, ingressou ontem,
e o protocolo confirma junto com a certidão do
Cartório do 12 Ofício que isso ocorreu ontem, ou
seja, o Prefeito Virgílio Galassi, meu correligionário, já tomou a providência exigida pela Comissão de Assuntos Econômicos, antes da aprovação da Resolução, numa demonstração de
que a advertência do Senador Roberto Requião,
assumida por todos nós no âmbito da Comissão
âe Assuntos Econômicos, já produziu um efeito
inédito. Não há notícia de nenhum outro processo que tenha tido dificultada a sua tramitação
por causa de discrepância entre níveis salariais
de vereadores ou de deputados estaduais, incidindo sobre projetas de empréstimo.
Gostaria de, com a anexação deste documento, e pedindo desculpas ao Senador Vilson
KleinObing, porque eu era portador do documento, para seu conhecimento, na condição de Relator. Mas eu anexo este exemplar, com o recibo
do Cartório do 1 2 Ofício e com o despacho do
promotor. Este, Sr. Presidente, eu pediria licença
para ler:
. "Recebo esta hoje. De pronto, determino a
autuação desta pelo Sr. Escrivão da C.A.P. Sai o
Representante intimado para, em 10 dias, juntar
os documentos que comprovam os fatos contidos
nesta.·
Ou seja, a diíigência do Tribunal de Contas. Fui
informado hoje à tarde de que essa diligência, a juntada· de todo o material sobre a questão, está sendo
cumprida hoje mesmo pela Prefeitura Municipal de
Uberlândia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1Ós Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT-SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, louvo a iniciativa do Ministério Público
em Uberlãndia e do Prefeito dessa cidade. Obviamente, assim fica explicitado que resultou em
ação da parte da Prefeitura e do Ministério Público a iniciativa tomada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Mas, Sr. Presidente, sou o Relator de um projeto de natureza semelhante com relação ao Município de Cordeiro. Mo meu parecer, tive a iniciativa diante da reflexão havida na CAE - de apresentar o
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parágrafo único onde é explicitado que a contratação a que se refere o caput desse artigo fica condicionada à comprovação, perante o Senado Federal, do cumprimento do disposto nos incisos VI e
VIl do art. 29 da Constituição Federal, ou a desconstituição, por via judicial, de decisão do respectivo Tribunal de Contas determinando o cumprimento dos supracitados dispositivos constitucionais.
Trata-se de uma medida que, de forma ainda
mais incisiva, faria com que a providência fosse tomada.
Fica aqui o registro da emenda. Vou deixála, porque é a maneira como também a apresentei em Cordeiro, e ficaria inconsistente se ela
não fosse apresentada aqui. Mas quero louvar a
iniciativa que foi registrada pelo Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Çarlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, como é do meu dever
como representante mineiro que mantém permanente contato com as lideranças estaduais, inclusive o
Prefeito da Cidade de Uberlândia, quero reiterar aqui
a decisão que tomamos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Tribunal de Contas, ao encaminhar o processo de Uberlândia para uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, revelou que os Vereadores da Câmara Municipal desse município perceberiam vencimentos superiores a 75% do vencimento dos Deputados da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.
Efetivamente, junto ao processo, no Tribunal
de Contas, há uma certidão declarando que, no ano
de 1995, os vereadores perceberam mais de 75%
dos vencimentos dos cjeputados estaduais. Também
· consta do processo uma declaração do Tribunal de
Contas dizendo que, com relação às contas de
1996, o assunto ainda está em exame nessa Corte
em Minas Gerais.
No tocante ao ano de 1995, há um pedido de
revisão da Câmara Municipal de Uberlândia, para
obter esclarecimento definiti"o sobre se efetivamente os salários dos vereadores estão ou não ultrapassando os limites estabelecidos pela Constituição.
Quando o processo chegou à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, distribuído ao Senador Vilson Kleinübing, levantou-se a expectativa
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quanto a essa decisão. O Prefeito veio a esta Cidade. Antes, acompanhamos pessoalmente, inclusive junto ao Tribunal de Contas, a tramitação desse processo. E no momento em que discutíamos,
numa visão favorável, o parecer do Senador Vilsan Kleinübing, levantou-se a dúvida. O Senador
Eduardo Suplicy havia sido relator de um processo
idêntico, de interesse do Município de Cordeiro, no
Estado de São Paulo. Diante do impasse e porque
o processo de Cordeiro não foi votado, decidiu-se,
de comum acordo entre os Senadores Vilson Kleinübing, Esperidião Amin e a minha pessoa, que
deveria ser objeto também de acréscimo na resolução que estávamos votando. Por isso decidimos,
de comum acordo com o Senador Eduardo Suplicy, que o processo poderia ter a sua tramitação,
mas que o contrato junto aos bancos, junto ao Governo Federal e ao Tesouro, só seria assinado a
partir do momento em que a Prefeitura Municipal
comprovasse que os vereadores percebiam menos
de 75% dos vencimentos dos deputados estaduais; ou que o Município teria :ngressado na Justiça, através do Ministério Público, no sentido de
comprovar a correspondência exata com o dispositivo constitucional.
Surpreende-nos agora o Senador Suplicy trazendo uma emenda que efetivamente vai além do
que acertamos com S. Exª perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É uma decisão clara, extremamente limpa,
discutida exaustivamente no âmbito da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Acompanhamos o processo em toda a sua tramitação, conseqüentemente o nosso ponto de vista é também
contrário à emenda do Senador Eduardo Suplicy,
não obstante estar vinculada no mesmo sentido,
mas numa extensão maior do que a por ele combinada conosco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão o projeto e a emenda (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Líder Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, eu recomendo à Bancada do PMDB vo-
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tar favoravelmente à emenda apresentada pelo Senador Eduardo Suplicy.
Entendo que o simples ingresso de ação no Ministério Público não atende ao requisito constitucional, e, mais uma vez, o Senado da República corre o
risco, como está ocorrendo no caso· dos precatórios,
de não ter estado atento ao parecer do Banco Central. No caso, o Banco Central alerta que há o descumprimento de dispositivo constitucional. Entendo,
portanto, que o simples ingresso, a simples propositura de uma ação não significa atender ao dispositivo constitucional.
Manifesto-me favoravelmente à emenda do Senador Eduardo Suplicy, por entender que ela resguarda a fiscalização do Senado Federal em assunto desta natureza.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Para encaminhar a votação, concedo a
palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, nós votamos a favor do
projeto com a emenda do Senador Eduardo Suplicy. Entendemos que não dá mais para o Senado
aprovar resoluções estabelecendo condições para
que empréstimos sejam aprovados e, depois, nós
mesmos aprovarmos matérias sem cumprir aquilo
que aprovamos anteriormente.
Entendemos que a emenda do Senador
Eduardo Suplicy corrige essa talha e, por isso, encaminhamos favoravelmente a ela.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Em votação o projeto, salvo emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Em votação a emenda, que tem parecer
contrário do Relator.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda
permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada a emenda.
O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - O Senador Francelina Pereira pede verificação de votação, com o apoiamento dos Srs. Se-
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nadores Edison Lobão, Waldeck Ornelas e Epitacio
Cafeteira.
Peço aos Srs. Senadores quE) compareçam
ao Pfénário, para darmos Início à -votação nominal.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -Antes de iniciarmos a votação, concedo a
palavra, pela ordem, ao Senador Epitacio Cafetei-

ra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não li a emenda, mas a informação que tenho é de que se trata de uma emenda inconstitucional. Eu pediria à Mesa que distribuísse cópia da
referida emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- A emenda já foi distribuída.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço a
V. Ex•. Já a tenho em mãos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Os Srs. Senadores que se julgam habilitados avotar já podem fazê-lo.
Quem vota com a emenda vota "sim". Quem
vota contra a emenda vota "não".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Não pode haver encaminhamento de votação, apenas orientação de Bancada.
--O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, o PFL pede a votação contra a
emenda e, nesse sentido, faz um apelo aos colegas.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O
PMDB recomenda o voto "sim", Sr. Pr~sidente.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'não".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) Sr. Presidente, o Partido Progressista Brasileiro
recom~nda o voto "não" porque a emenda é realmente .inconstitucional.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PTSE) - O Bloco recomenda o voto "sim".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, C> PTB entende que a emenda inviabiliza a gestão da prefeitura; portanto, vota "não".
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Está encerrada a votação. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Votaram SIM 16 Srs. Senadores; e NÃO 42.
Não houve abstenção.
Total: 58 votos.
Rejeitada a emenda.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) Sobre a mesa, parecer oferecerdo a redação final que será
lida pelo Sr. 1 Secretário, Senador Ronalcb Curtla lima.

º

É lida a seguinte:
PARECER N. 2 181, DE 1997
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução n.• 56, de 19n.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n.º 56, de 1997, que autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG) a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica
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.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de
1997.- Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Marluce Pinto - Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER N. 0 181, DE 1997
Redação final do Projeto de Resolução n.2 56, 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.º

, DE 1997

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Uberlândia (MG) a contratar operação de
crédito junto à Caixa Econômica 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), destina à execução de obras
de drenagem urbana e extensão de redes
de águas pluviais.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a Prefeitura Municipal de Uber1ândia
(MG) autorizada a contratar, nos termos da Resolu-
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ção n.• 69, de 1995, do Senado Federal, operação
de crédito junto à Caixa Econômica 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. A contratação a que se refere
- -esfe- -artigo- fiaea conaicionada à comprovação do
cumprimento do disposto no art. 29, incisos VI e VIl,
da Constituição Federal, ou ao oferecimento, comprovado perante à Caixa Econômica Federal, bem
como à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, pela Prefeitura Municipal de Uber1ândia, de representação junto ao Ministério Público Estadual, para que seja investigado o cumprimento dos
citados dispositivos constitucionais.
Art. 22 As condições financeiras da operação
são as 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. (sete mil, duzentos e sete décimos de milésimos por cento ao mês);
- taxa de riscos de crédito: 1,0% (um por cento) do valor de cada parcela liberada;
c) destinação dos recuTSos: execução de obras
de drenagem urbana e extensão de redes de águas
pluviais;
d) garantia: cotas-partes do Fundo de Participação dos Municípios -FPM;
e) condições de pagamento:
- do principal: em cento e oitenta prestações
mensais, após carência de três meses;
- dos juros: exigíveis mensalmente, inclusive
no período de carência.
Art. 32 O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de duzentos e setenta dias, contado a
partir de sua publicação.
Art. 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães)
-Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de
urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 3:
REQUERIMENTO N2261, DE 1997

Votação, em turno único, do Requerimento n2
261, de 1997, do Senador Carlos Wilson, solicitando, nos termos regimentais, tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara n2 93, de 1996, com o
Projeto de Lei do Senado n2 188, de 1996, por versarem sobre contrato de trabalho por tempo determinado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N2 307, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado n2 239/95, e do Projeto de Lei da Câmara n2 93/96, por versarem sobre
a mesma matéria.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997. -Senador Lúdio Coelho- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. que o aprovam queriam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara n~ 93, de 1996,
passa a tramitar em conjunto com os Projetes de Lei
do Senado n2 188 e 239/95.
As matérias vão à exame da Comissão de As..
suntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem4:
REQUERIMENTO Nll262, DE 1997

Votação, em turno único, do Requerimento nº
262, de 1997, do Senador Lucídio Portella, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n2 67, de 1995 (n2 383/91, na Casa
de origem), que regulamenta o exercício profissional
da acupuntura e dá outras providências, além da
Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de Educação.
Em votação o requerimento em turno único.
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O SR. ADEMIR ANDRJI.DE--=-Sr. Presioeme,peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ademir Andrade.
.,
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB-PA.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero apenas manifestar meu voto contrário
a11sse re~:~Yeii!TlenJ()._lai projeto está em tramitação
desde 1993, já foi à comissão de Assurifus SoCiais,
onde foi amplamente discutido. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi também debatido por autoridades envolvidas na questão, veio a este Plenário para
discussão e, emendado, voltou à Comissão de Assuntqs_ S~i~s. Agora, foi novamente aprovado,
após reexame.
O grande problema dessa matéria é o desejo
de médicos que passaram pela universidade não en·
tenderem que a pessoa que pratica acupuntura tem
de ter um curso de nível superior ligado à área de
saúde. Essa questão já foi amplamente discutida.
Penso que o Plenário tinha todas as condições de
se manifestar sobre essa matéria, cujo Relator foi o
Senador Valmir Campelo.
Sr. Presidente, não entendo mais a necessidade de voltar a uma matéria que já tramita nesta
Casa há quatro anos. Por isso, quero registrar o
meu voto contrário a esse requerimento.
O SR. ARTUR DA TÃVOLA- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÃVOLA (PSDB-RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, lamentando discordar do meu eminente
amigo, o nobre Senador Ademir Andrade, creio que
o requerimento do Senador Lucídio Portella tem
completo cabimento.
Essa matéria--é de dificílima estruturação do
ponto de vista legal. Do ponto de vista· médico mesmo, há já muitas êi!Sci.Jssões a respeito do uso das
chamadas técnicas alternativas, entre as quais a
acupuntura, na Medicina. Nada obstante, assim
como a homeopatia, a acupuntura vem gradativamente sendo aceita como forma de tratamento nos
hospitais públicos, tem havido uma expansão do conhecimento dessa matéria. Mas com ela se passa
algo parecido a -outras espeCialidades da área médica. Vejo, por exemplo, uma semelhança com um
problema havido anos atrás entre os profissionais de
Psicologia e de Psiquiatria. Os profissionais de Psicologia não possuíam o curso de Medicina e, conseqüentemente, não estudavam uma série de aspec-
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tos ligados à Fisiologia, à Anatomia, etc. Por isso,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
não poderiam exercer, em plenitude, uma atividade
-Concedo a palavra ao Senador Lucídio Portella, para
que se aproximava da própria Psiquiatria.
encaminhar a votação.
É claro que, nesse terreno, há um conflito de
O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PPB-PI. Para eninteresses, como citou bem o Senador Ademir Ancaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
drade. Portanto, esse é um terreno de dificílima conSrªs e Srs. Senadores, como médico que sou, não
poderia ficar indiferente à tramitação de um projeto
figuração.
A Acupuntura, que ainda não é uma técnica
tão importante quanto este, notadamente quando
devidamente aprofundada no conhecimento ocidenvem sendo conduzido como está sendo pelo Senado
Federal.
tal, deve ou não ser ministrada fora da especialidade
Na_realidade, as Faculdades de me_dicina estão _
médica?
Sei que é a resposta é muito difícil. Sei queliá
muito preocupadas com a tramitação desse projeto.
O Conselho Nacional de Acupuntura, bem como o
técnicos em Acupuntura capacitados, mas o projeto
em questão exige apenas cursos com mais de três
Ministério da Saúde, são favoráveis a uma revisão
anos, não definindo quais os cursos e currículos em ----do que já foi aprovado na Comissão de Assuntos
questão.
cSociais. _Extstem __hQie_cerça d!L1_Q _mil_ médico~:; _
Ao mesmo tempo em que essa técnica possui
acumpunturistas no País, e as faculdades de medieiqualidades peculiares, originária que é de um conhena, muitas delas, já possuem residência médica na
especialização de acupuntura.
cimento milenar na medicina chinesa, sabemos tamO processo, como está sendo conduzido no
bém que a mesma se presta, com grande facilidade,
a utilizações embusteiras, próximas da charlatanice,
País, é totalmente errado. Calculem as Srªs e Srs.
com resultados muitas vezes complexos.
Senadores que tenho conhecimento de que até pesSr. Presidente, inclusive, hoje em dia, a Acusoas formadas em Letras, depois de fazerem um
puntura está sendo feita não mais apenas com agucurso de três meses, passam a ser acumpunturistas
-isto é um verdadeiro absurdo!
lhas, mas também com raio laser, o que traz para
essa técnica uma dificuldade adicional de grande
Para se fazer acupuntura é necessário que se
complexidade. Há casos de tratamento de hérnia de
faça diagnóstico, e só quem faz diagnóstico é médidisco, por exemplo, em que o uso da acupuntura
co, dentista ou veterinário; por conseguinte, somente
a estes deveria ser dado o direito de praticar a acucom raio laser tem trazido traumas maiores, e há
outros, ao contrário, nos quais o tratamento com
puntura. Tenho recebido correspondências de nuacupuntura tem produzido resultados excepcionais.
merosos órgãos, como o Conselho Nacional de AcuPor todas essas razões, creio que não será depuntura, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, defendendo esse ponto de vista.
masiado à Casa debruçar-se sobre esse assunto.
Então, a discussão é esta: a prática da acupunAssim, eu gostaria de encaminhar favoravelmente o
requerimento do Senador Lucídio Portella, que, adetura deve ser estendida a quem desejar fazê-la ou
mais, é médico, tem sobre seus ombros a responsadeve ser restrita a médicos, dentistas e veterinários?
bilidade de uma brilhante carreira médica como raEstou querendo que o projeto vá à Comissão
diologista e conhece em profundidade a dificuldade
de Educação porque, não tenho dúvidas, de que
esta Comissão ouvirá as universidades; o Ministério
da caracterização, no mundo moderno, dessas atividades, que são, ao mesmo tempo, de nível superior,
da Saúde e o Ministério do Trabalho. Certamente,
paramédicas e, praticamente, de enfermagem. Hoje
estes órgãos todos, no meu ponto de vista, serão laem dia, todas essas atividades se confundem e, de
varáveis. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
certa maneira, se aproximam, e o País ainda não o r-Em votação. (Pausa.)
ganizou, infelizmente, uma estrutura educacional
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queique forme técnicos de Terceiro Grau- aí, sim, seria
o caso - capacitados efetivamente para o exercício
ram permanecer sentados. (Pausa.)
de profissões com a complexidade dessa matéria.
Aprovado com o voto contrário do Senador
Por essas razões, solicito aos Srs. Senadores
Ademir Andrade.
que ponderem sobre a idéia sugerida pelo nobre SeO projeto vai à Comissão de Educação, confornador Lucídio Portella, de uma reflexão maior sobre
me deliberado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
o tema, que me parece extremamente oportuno.
Obrigado a V. Exª.
-Item 5:
o
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SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N21, DE 1995
Primeiro dia de discussão, em segundo turno,
do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 1995, de autoria do Senador Esperidião
Amin e outros senhores Senadores, que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal (adoção de
medidas provisórias), tendo
Parecer sob n2 150, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que nos
termos do disposto do art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia, durante
três dias úteis, em fase de discussão, em segundo
tumo, quando poderão ser oferecidas emendas que
não envolva o mérito assinadas por 113, no mínimo,
da composição do Senado Federal.
Transcorre, hoje, o primeiro dia da discussão
em segundo turno.
Em discussão o projeto. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
voltará para ser discutida de acordo com os instrumentos legais da sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-ltem6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NR 31, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto legislativo n2 31, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão
de seu Parecer n2 143, 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.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
O Sr. Jader Barbalho- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente,
Sr«s e Srs. Senadores, com muita freqüência, lemos,
ouvimos e assistimos na imprensa a criticas ao Poder legislativo, à morosidade no Poder Legislativo.
Estou muito preocupado, e por isso peço a palavra
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pela ordem, com relação ao item 62 , r- e ao 82 da
pauta.
Levanto a questão pela ordem, porque a lei n2
9.069, de 29 de.junho de 1995, que dispõe sobre o
Plano Real, o sistema monetário nacional, estabelece
as regras e as condições de emissão do real e os critérios para a conversão e obrigações do real e dá outras
providências. Em seu art. &',da autoridade monetária,
estabelece, Sr. Presidente, que a cada trimestre da
programação monetária do País, o Banco Central ouvirá o Conselho Monetário Nacional, enviará ao Presidente da República e o Presidente da República, no
início de cada trimestre, enviará ao Senado Federal,
para que a Comissão de Assuntos Económicos desta
Casa se manifeste e, posteriormente, o Congresso Nacional. Esta lei estabelece prazos graves. Ela diz, no §
22, do art. 62, o seguinte:
'O Congresso Nacional poderá, com
base em parecer da Comissão de Assuntos
Económicos do Senado Federal, rejeitar a
programação monetária a que se refere o
caput deste artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de 10 dias do seu recebimento.'
Isto é, a Comissão de Assuntos Económicos
ao receber em 1O dias, se o parecer é contrário, terá
de se manifestar, e o Congresso Nacional terá que
se reunir para deliberar. Mais adiante, Sr. Presidente, no § 4 2 , a redação é a seguinte:
'Decorrido o prazo a que se refere o §
22 deste artigo, sem apreciação da matéria
pelo Plenário do Congresso Nacional, a programação monetária será considerada aprovada.'
Sr. Presidente, isto quer dizer se o parecer for
contrário, ultrapassados os 1O dias, sem que o Congresso se manifeste, a programação monetária para
o trimestre estará aprovada. Mais um prazo drástico
dado ao Congresso Nacional, considerando a importância e a relevância para o Pais, particularmente
para a fiscalização do Congresso, para a análise da
economia, da expansão da base monetária, da política de .juros; enfim, da economia do País. Esses
prazos concorrem contra o Congresso Nacional.
E mais, Sr. Presidente, no § 62 :
'Caso o Congresso Nacional não aprove a programação monetária atê o fim do
primeiro mês do trimestre de que se destina,
fica o Banco Central do Brasil autorizado a
executá-la até sua aprovação. •
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Sr. Presidente, estamos numa situação muito
difícil neste momento. O item 6, que V. Exi' colocará
para apreciação, trata-se do segundo trimestre do
ano passado. Atentem bem os Srs. Senadores: segundo trimestre do ano passado. Chegou neste
Congresso no dia 1 O de maio de 1996 - dez dias depois de iniciada a programação monetária do País.
O parecer da Comissão de Assuntos Económicos foi
exarado no dia 16 de abril deste ano. Ou seja, quase
um ano depois de entrar no Congresso Nacional.
Quanto ao item 2, Sr. Presidente, o Executivo
já enviou para cá com 30 dias. Se a lei estabelece
que com 30 dias, iniciado o trimestre, não for apreciado pelo Congresso, está aprovado... Não sei o
que estamos fazendo. No segundo item já se completaram os 30 dias. Portanto, já estava aprovado.
Isso é pior do que medida provisória, ou seja, a programação monetária não é enviada ao Congresso.
Passados os 30 dias, o Congresso Nacional irá
apreciar o quê, Sr. Presidente?
O pior é o item n2 8, que se refere ao último trimestre do ano passado. O Executivo enviou a matéria ao Congresso 50 dias depois de iniciada a programação. Se, passados 30 dias depois de iniciada
a programação, a matéria é automaticamente aprovada, não sei o que o Senado Federal fará. Vamos
apreciar agora a programação monetária do País do
segundo, do terceiro e do quarto trimestre do ano
passado, Sr. Presidente. É isso que vamos apreciar
agora.
Neste momento, quero buscar a orientação de
V. Exi' em relação a esse assunto. Em primeiro lugar, o Executivo feriu um dispositivo legal impedindo
a apreciação da matéria. Por outro lado, estamos
hoje a apreciar o quê? Estamos a apreciar o que já
foi executado? O que podemos fazer? Qual o objetivo desta apreciação? Como vai V. ExA levar ao Plenário do Congresso Nacional esses decretos legislativos sobre a programação monetária do ano passado?
São as questões que levanto à consideração
de V. Ex"-s.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem, tem a palavra o Senador Esperidião
Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar eu gostaria de pedir à Mesa que solicitasse à Comissão de Assuntos Económicos a imediata juntada, aos itens n2 s 6 e 7 da Ordem do Dia,
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do original do meu parecer. Pretendo evitar que se
tome consolidada a idéia propalada por alguém que
de boa-fé leia o texto de que o parecer foi prolatado
no dia 16 de abril de Hl97, p_~rg_u_e ele não o foi.
Não tenho em mão o parecer relativo ao segundo trimestre. Quanto ao do terceiro trimestre, entretanto, apresentei-o junto à Comissão de Assuntos
Económicos no dia 22 de agosto de 1996. Vou repetir: o parecer do terceiro trimestre, que vence no dia
30 de setembro de 1996 ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Permite-me interromper V. Exll?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
- Ao contrário, V. Ex" deu o parecer até antes: no
dia 23 de maio de 1996.
O Sij. ESPERIDIAO AMIN - Eu estou me referindo ao terceiro, Sr. Presidente; este de que fala V.
Ex:& é o segundo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V.Ex"deu...
·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Este é o que eu
não tinha a data.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Mas V. Ex" o entregou no dia 23 de maio.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, V.
Ex" me socorre e eu agradeço. Faço questão de esclarecer: no dia 23 de maio de 1996, apresentei o
parecer correspondente ao segundo trimestre de
1996; o do terceiro trimestre, que vence no dia 30 de
setembro de 1996...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esse é o item seguinte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - É o seguinte,
mas já foi mencionado.'
Apresentei o parecer do terceiro trimestre, que
será tratado no item seguinte, no dia "22 de agosto
de 1996. E fiz isso, Sr. Presidente, porque no dia 25
de agosto eu me ausentei desta Casa por quatro
meses, em licença sem vencimentos. E por uma
questão, que chamo responsabilidade, não quis me
ausentar sem antes apresentar aquilo que era o meu
dever.
Gostaria que constasse da Ata desta sessão a
ratificação, em função de conclusões aqui exaradas
de que o parecer foi apresentado no dia 16 de abril
de 1997.
Sr. Presidente, foge do meu controle quando a
comissão se reúne, quando decide e quando delibera. Trata-se de uma questão relativa à Comissão de

120

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio 1997

Assuntos Econômicos, a qual eu não presidia nem ___ _ ----o Sr. Jader Barbalho -Sr. Presidente, peço a
no ano passado nem presido neste.
palavra para discutir.
Na condição de autor dos dois pareceres, deiO SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
xo muito claro que consegui apresentar os doi!; pa-Tem V. Exl' a palavra.
receres tempestivamente.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
E quero fazer aqui uma observação adicional: a
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
lei está errada, Sr. Presidente, porque não estabelece
agradeço a manifestação de V. E~.
qualquer espécie de sanção ao Executivo. E digo
Em primeiro lugar, quero dizer que não me remais: em 1995, o Executivo encaminhou a programaJeri à data do parecer do Relator. Referi-me à data
ção financeira depois de vencidos os-trimestres e, na-de apreciação da Comissão, que é o que interessa
Comissão de Assuntos Econômicos, por indicação miao Plenário do Senado. E a data de apreciação da
nha, foi preparado um texto cobrando que o Executivo
Comissão somente ocorreu no último dia 16 de abril,
não fizesse mais isso. Tomamos essa iniciativa naCo-··
lamentavelmente.
missão de Assuntos Econômicos sem respaldo da lei,
Por isso, fiz referência ao conjunto. O mais graou seja, sem que ela comine pena, administrativa ou
ve, no entanto, é o Item n2 8 da pauta. O Poder Exede qualquer outra natureza, caso o Executivo não procutivo enviou a programação monetária depois de
mova o encaminhamento no curso do trimestre, como
passados cerca de cinquenta dias do início da proa lei recomenda. No entanto, por uma questão de
gramação monetária, quando a lei estabelece que a
bom-senso, solicitamos ao Executivo que respeite a
matéria está aprovada depois de passados trinta
lei, ainda que não haja cominação.
dias. Daí a dificuldade de o Senado Federal apreciar
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
uma matéria que de acordo com a lei já estaria apro- Não há dúvida de que a questão de ordem levantada
vada,
mas que o Executivo não teve o cuidado de
pelo Senador Jader Barbalho é procedente, assim como
mandar oportunamente.
não há dúvida de que o Relator da matéria na Comissão
de Assuntos Econômicos procedeu com absoluta correção. Também não há dúvida de que houve uma falha do
Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, na demora da votação de proposição tão importante, que
levou nove ou dez meses para ser votada.
Conseqüentemente, não poderemos nos eximir
neste caso, sobretudo porque, tendo-se ultrapassado determinado período, poderíamos rever, se o
Executivo tivesse prorrogado, a atitude do próprio
Executivo.
Também não há dúvida de que a lei precisa ser
modificada. Daí por que proporia que a Comissão de
Assuntos Econômicos fizesse uma sugestão para
modificá-la, a qual teria todo o apoio da Mesa do
Congresso Nacional.
No entanto, para que façamos isso, precisamos ter a autoridade de trabalhar mais celeremente
na Comissão, para que passámos, assim, reclamar
do Executivo, quando não mandar tempestivamente,
como deveria ter feito. Agora ele já está mandando
em tempo, mas algumas dessas ele não mandou
tempestivamente.
Por essa ra:zão, o Senador Jader Barbalho tem
alguma razão. Entretanto, quanto a essa, S. Exl' não
tem, porque o Governo a mandou tempestivamente,
o Relator deu seu parecer em tempo, mas a Comissão não votou a matéria em tempo hábil.
Continua em discussão a matéria.

V. Ex& tem razão: no Item n2 6, o erro foi do Senado Federal, que, recebendo a matéria no dia 10
de maio do ano passado, apreciou-a na Comissão
no dia 16 de abril deste ano, quase um ano. depois.
No Item n2 8, não. Basta ter o cuidado de reparar
quem estiver atento a esse assunto: o Poder Executivo enviou a programação monetária para o o quarto trimestre no dia 19 de novembro, quando teria a
obrigação de enviá-la na primeira semana de outubro. No dia 30 de outubro, de acordo com a lei, já
estaria aprovado, mas mandou para cá no dia 19 de
novembro, a destempo, fora de tempo. Esse item é
o mais importante do controle por parte do Senado e
por parte do Congresso, que é a questão da expansão da moeda, da política monetária,. da política de
juros, que, aliás, é citada por todos os relatores - o
do segundo, terceiro e quarto trimestre - todos chamam atenção de que o Senado não está acompanhando.
A esta altura, em se tratando do ano passado,
abstenho-me de votar em relação a esse assunto, porque estamos apreciando de forma intempestiva. Aliás,
não estamos apreciando nada, porque não vejo como
apreciar se é correta ou não a programação monetária
estabelecida pelo Banco Central no segundo trimestre
do ano passado, chega a ser inócuo.
Por essa razão, Sr. Presidente, minha manifE:stação é no sentido da abstenção.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Comunico a V. EJci! que o Congresso Nacional adverti·
rá o Presidente da República do erro cometido. Acredito
que isso não mais acontecerá, porque não aceitaremos
mensagens desse tipo.
Encerrada a discussão.
O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com base nos argumentos
apresentados pelo Senador Jader Barbalho, invoco
o art. 334 que diz o seguinte:
'Art. 334- O Presidente, de ofício ou
mediante consulta de qualquer Senador, declarará prejudicada matéria dependente de
deliberação do Senado:
a) por haver perdido a oportunidade;'
Entendo que os itens 6, 7 e 8, pelos argumentos apresentados pelo Senador Jader Barbalho, perderam claramente a sua oportunidade. Não tem sentido, portanto, o Senado Federal deliberar sobre
essa matéria.
Sendo assim, com base no art. 334, "a", do Regimento Interno, solicito que as matérias constantes
dos itens 6, 7 e 8 sejam declaradas prejudicadas e
remetidas· ao arquivo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Infelizmente, não posso aceitar a questão de ordem
de V. Ex", levando em conta que o§ 6" do art. 6" da Lei
n" 9.069 diz o seguinte:

•
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção dos Senadores Jader Barbalho, Ademir Andrade, José Eduardo Outra
e Antônio Carlos Valadares.
O Projeto vai à Comissão Diretora para redaçãofinal.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-V. Ex" tem a palavra, pela ordem.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, até
para tomar mais produtiva e oportuna a discussão,
que considero altamente saudável, gostaria que a
Mesa diligenciasse junto à Comissão de Assuntos
Econõmicos para saber sobre a programação financeira do primeiro trimestre e do segundo trimestre,
cujo prazo da programação monetária já venceu,
pois desconheço que já tenha chegado à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Responderei a V. Ex" dentro em pouco porque não
me julgo capaz, pois só agora mandei que a Assessoria
fizesse a pesquisa necessária para responder corno V.
Ex" merece.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 32, DE 1997

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 a sua aprovação. •

Discunsão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 32, de 1997
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n2 144, de 1997), que aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro
trimestre de 1996, com estimativas das
faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da-evolução da
economia nacional prevista para o trl·
mestre e justificativas pertinentes.

Nesse sentido, vamos aprovar e encaminhar
para a Câmara dos Deputados, pois é muito melhor
que a aprovemos tardiamente do que não a aprovemos.
De maneira que a minha posição é de aprovar
e encaminhar para a Câmara dos Deputados, e não
retirar, como deseja V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Gostaria de
registrar minha abstenção, então, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Em votação.

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
gostaria de registrar rruntia abSfenÇã:O..
-

'Art. 6 2

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

§ 52 - Caso o Congresso Nacional não
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O SR~ PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Apro~do, com o voto de abstenção dos mesmos que
se abst1veram na vez anterior.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 33, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nR 33, de 1997
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer n 2 145, de 1997), que aprova a Programação Monetária relativa ao quarto
trimestre de 1996.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno.
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Encerrada 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, com os votos de abstenção dos mesmos
que se abstiveram na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 9:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 50, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nR 50, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
n 2 146, de 1997), que autoriza 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 ~ECF, destinada ao financiamento, par·
c1al, do Programa de Saneamento Am·
biental de Salvador e Cidades do Entorno
da Bahia de Todos os Santos.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do Regimento interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 308, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea c, do art. 279
do Regimento Interno, o adiamento da discussão do
Projeto de Resolução n2 50, de 1997, constante do
item 9 da pauta, a fim de que seja feita na sessão
deliberativa de amanhã, dia 7 de maio.
Justificação
A presente solicitação justifica-se tendo em vista que na sessão deliberativa de amanhã, deverá
constar da Ordem do Dia o Projeto de Decreto Legislativo n2 27/97, aprovando o acordo relativo a um
empréstimo japonês concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetas
Ambientais celebrado entre o Governo do Brasil e o
Governo japonês. Por medida de cautela, devido à
relação de dependência entre as duas proposições,
propomos que o projeto de resolução autorizativo da
operação seja examinado após a aprovação do
acordo, o que poderá ocorrer na sessão de amanhã.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Senador José Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma justificação.
. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco - PT
- SE. Para uma justificação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é apenas para justificar, porque pode parecer preciosismo de nossa parte. Do
ponto de vista do mérito, somos favoráveis ao empréstimo, mas existem algumas obrigações legais
que só estariam plenamente cumpridas com a homologação do acordo celebrado entre o Governo
brasileiro e o Japão.
Como essa homologação está prevista para
amanhã, estamos propondo que esta matéria constante do Item 9 seja votada amanhã, apenas para
combinar a aprovação de hoje com a homologação
do acordo a ser realizado no dia de amanhã.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Waldeck Omelas.
O SR. WALDECK CANELAS (PFL-BA. Para
uma justificação. Sem revisão do orador.) - Na condição de Relator da matéria, Sr. Presidente, desejo
esclarecer que não houve desconhecimento sobre o
assunto. O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ressalta que o financiamento em estudo
está previsto em acordo firmado por troca de notas,

Maio 1997

ANAIS DO SENADOFEDERAL

em 26 de agost~ de 1996, entre o Brasil e Japão (!Is.
205- 218).
O parecer da Secretaria do Tesouro Nacional,
do mesmo modo, diz:
"Inicialmente, cabe destacar que o financiamento do projeto resutta de acordo de
cooperação firmado por meio de troca de
notas entre o Governo brasileiro e japonês,
etc, etc... "

É verdade que a troca de notas diz:
"Tenho ainda a honra de confirmar, em
nome do Governo da República Federativa
do Brasil, que o acima exposto é também
entendimento do Governo da República Federativa do Brasil e de concordar com que a
nota de V. Exª - refere-se ao Ministro do Japão -, que essa nota de resposta constitua
um acordo entre os dois governos, o qual
entrará em vigor à data do recebimento pelo
Governo do Brasil de que se cumpriram as
formalidades internas necessárias à sua vigência.•
O entendimento é de que não há necessidade
prévia da aprovação para que haja a tramitação do
processo. Tanto assim que tramitou pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, etc. Apenas a contratação só poderá ser efetivada depois de transformada
em acordo a nota assinada entre os dois governos. Sr.
Presidente, estamos habituados a ver matérias votadas com atraso, com pedido de dispensa até de prazos, em função do título que vai vencer amanhã, da
programação monetária que não chegou etc. Agora,
pela primeira vez, estamos vendo um Estado, no caso
a Bahia, ser punido por excesso de eficiência.
Sem embargo, concordo com o adiamento
para amanhã, na condição de Relator.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria será considerada como o segundo
item da Ordem do Dia de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos
regimentais, e se não houver objeção do Plenário,
serão lidas pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Lima.
São lidas as seguintes:
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PARECER N2 1S2, DE 1997
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 31, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do_ Projeto de Decreto Legislativo n2 31, de 1997,
que aprova a Programação Monetária relativa ao segundo trimestre de 1996, com estimativas das f~i~as
de variação dos principais agregados monetanos,
análise da evolução da economia nacional prevista
para o trimestre e as justificativas pertinentes.
Sala de Reunião da Comissão, 6 de maio de
1997. -Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Júnia Marise - Joel de Hol·
Ianda.
ANEXO AO PARECER N2 182, DE 1997
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 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 evolu·
ção da economia nacional prevista para o
trimestre e as justificativas pertinentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada 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,_ nos termos da Mensagem Presidencial n2
168, de 1996, de 1O de maio de 1996.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER Nº183, DE 1997
Da Comissão Diretora __
Redação final do Projeto ele Decreto
Legislativo n 2 32, de 1997.
~ - A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Prqjeto de Decreto Legislativo nº 32, de 1997,
que aprova a Programação Monetária_ relativa ao_terceiro trimestre de 1996, com estimatiVas das faiXaS
de variação dos principais agregados monetá~os,
análise da evolução da economia nacional preVIsta
para o trimestre e justificativas pertinentes.
Sala de Reunião da Comissão, 6 de maio de
1997. -Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Júnia Marise - Joel de Hol·
landa.
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ANEXO AO PARECER N2 183, DE 1997
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n2 32, de 1997, que aprova a Programação Monetária relativa ao
terceiro trimestre de 1996, com estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da
evolução da economia nacional prevista
para o trimestre e justificativas pertinentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovada a Programação Monetária
relativa ao terceiro 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, nos termos da Mensagem Presidencial nº
205, de 1996.
Art 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 184, DE 1997
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 33, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 33, de 1997,
que aprova a programação monetária relativa ao
quarto trimestre de 1996.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de
1997. -Geraldo Melo, Presidente- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Júnia Marise - Joel de Hollanda.
ANEXO AO PARECER Nº 184, DE 1997
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 33, de 1997, que aprova a
programação monetária relativa ao quarto trimestre de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovada a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 1996, com as metas
indicativas da evolução dos principais agregados
monetários.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 309, DE 1997
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 n2 31, de
1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 143, 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.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
_pe_n:n_afi~~s~ntaclos._(Pau§.L
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da Redação Final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 310, 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 n2 32, de
1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econêimicos corno_conclu§_ã9_de ~!:lU ParJ'lçern_2 144, de
1997), que aprova a Programação Monetária relativa
ao terceiro tnmeStre-âe -199~com- estirriidivas dasfaixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre e justificativas pertinentes.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997.- Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da Redação Rnal.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa)
Aprovada a redação final.
A matéria vai à Câmara Jos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2311, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento lntemo,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 33, de
1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer nº 145, de
1997), que aprova a Programação Monetária relativa
ao quarto trimestre de 1996.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1 997. - Vilson Keinübing.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da Redação Rnal.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
··
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SF!. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2
306, de 1997, de urgência, Ilda no Expediente para o
Projeto de Resolução nº 57, de 1997.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A mat_éria a que ser(lf~r§'ligl,.l@(áoa_Qrdemdo
Dia da sessão do segundo dia útil sul:lseqüente, nos
termos do art. 345, inciso 1!, do Regimento lntemo,
combinado com o art. 4º da Resolução n2 37, de
1995.
_ __O SR. PEIESIOÇ.tiTE (Antonio Carlos Magalhães}
~ Passa-se à apreciação do Requerimento n2 305, de
1997, lido no_ Expediente, de autoria da Senadora
Mãrina Silva e de otitrõs Senadores, solicitando que
a Hora do Expediente da sessão do dia 7 do corrente seja destinada a reverenciar a memória do educador Paulo Freire.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida, assim, a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-A Presidência comunica também ao Plenário que determinou a inclusão do-Projeto de Resolução n2 47, de
1997, na Ordem do Dia de amanhã, o qual se refere a
interesses do Estado de Alagoas.
O SR. PRESIJ)ENTE (Antonio caries Magalhães)
- Em resposta ao Senador Esperidião Amin, esclareço
que foram encaminhadas ao Senado "a programação
monetária para o primeiro trimestre de 1997 cóm estimativas das faixas de variação dos principais agregados monetários, análise da evolução da economia
nacional prevista para o trimestre e justificativas pertinentes" em :31 de janeiro do corrente ano, e para o
segundo trimestre, em 30 de abril.
Ambas estão em condições de votação.
- A SR• ÉMJUA FERNANDES - Sr. Presidente,
peç()_~ palavra para uma comunicação inadiável.
_ Q SR. PRESIDENIE (Antonio carlos Magalhães)
- Çoncedo a palavra a V. Ex" por cinco. minutos.
A_ SR~ EMIUA f'E.RN~AND_ESjP_TJL- RS. Para
uma cO:munica~o}ila.diávei._Sem re\lisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta
comunicação gostaria de registrar uma questão que
está mobilizando o Estado do Rio Grande do Sul,
mais precisamente no que se refere à reformulação
do sistema financeiro do nosso Estado, que envolve
o Banco doEstado do Rio Grande do Sul, a Caixa
Económica EstªduaJ e=o E{B_o[;J:!~nçO Regional de
Desenvolvimento do Extremo:S.uJ.
_A proposta, originária do Executivo estadual,
que, inclusive, poderá ser votada amanhã na Assembléia Legislativa; sem dúvida, enfrenta uma
grande resistência do povo gaúcho, porque impô~-ª-

_ _ _ _- : : _ : : - - - - - - - - - - - - - -
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fusão da Caixa Económica Estadual, a qual será extinta, com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Essa proposta também acaba com o BRDE, cuja
parcela do património integraria a Agência de Fomento, criada a partir dessa proposta.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é bom destacar que não se trata de um sistema financeiro comprometido sob qualquer aspecto,
nem de instituições com problemas, como aqueles
que, recentemente, levaram bancos privados à falência e fizeram com que 0 Governo desembolsasse
mais de US$30 bilhões para socorrer instituições privadas, muitas até mesmo mal administradas.
Ao contrário, a Caixa Económica Estadual, 0
Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o BRDE
são instituições financeiras públicas com grande credibilidade, cada uma delas desempenhando, com
sucesso, ou seja, com lucratividade e objetivos sociais definidos, o seu papel diferenciado em-tOdos os
segmentos da sociedade gaúcha.
A Caixa Económica Estadual do Rio Grande do
Sul é uma instituição com tradição de 30 anos de
serviços prestados, com grande presença nos pequenos municípios e voltada aos pequenos correntistas e poupadores, cumprindo um importante papel
econômico e social, desfrutando de uma grande simpatia junto à opinião pública estadual, graças à sua
eficiência e à competência do seu quadro funcional.
Segundo trabalho divulgado por funcionários
da própria· Caixa Económica Estadual, "o segmento
de mercado em que a Caixa Estadual atua é emergente e composto por uma parcela significativa da
população, considerada de baixa renda", fato que
representa uma oportunidade estratégica de não
apenas se manter a instituição atuante no mercado,
mas, ainda mais, de se fortalecer a sua atuação.
Portanto, as dificuldades inclusive operacionais
que hoje_ são registradas pela Caixa Económica Estadual - é bom que se esclareça - resultam da decisão, também originada do Poder Executivo estadual,
que repassou à instituição a responsabilidade pelo
pagamento da folha de seus inativos - medida, inclusive, considerada incorreta pelo Banco Central, que
determinou sua anotação no balanço como "crédito
de liquidação duvidosa".
Por outro lado, Sr. Presidente, a mesma Caixa
Económica Estadual tem dívida líquida a receber, pendente junto à Caixa Económica Federal, que ultrapassa atualmente o montante de R$210 milhões, resultado de questão envolvendo o Fundo de Compensação
de Variações Salariais, administrado pela Caixa Econômica Federal, que, resgatada, representará um aumenta da capacidade de investimentos.
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O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, por sua vez, está voltado para o investimento de peso na agricultura, na indústria e no comércio, somando-se à Caixa Econõmica Estadual na função essencial e estratégica, do
•ponto de vista do Estado, de aplicar no próprio Rio
Grande do Sul o dinheiro captado junto aos gaúchos, 0 que não está garantido em se tratando de
bancos privados.
Por outro lado, desejamos também registrar
aqui uma grande preocupação em relação à extinção do BRDE, que é uma entidade lucrativa, autosustentável e enxuta, com apenas 520 funcionários,
que há 35 anos cumpre a sua missão de apoiar tanto os-empresários quanto os produtores rurais da
Região Sul, e particularmente do Rio Grande, simbolizando concretamente a união comum de esforços
--- - tanto do povo gaúcho, quanto das sociedades do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Aqui, faço alusão a uma correspondência assinada por todos os Senadores e Deputados Federais
pelo Estado de Santa Catarina e enviada tanto ao
Governador Antônio Britto, manifestando apoio à
preservação do BRDE, quanto ao Ministro da Fazenda, Pedro Sampaio Malan, dizendo que estão acompanhando perplexos a possibilidade de extinção do
BRDE.
Registramos, Sr. Presidente, que o BRDE, há
décadas, não demanda nem recebe apertes de recursos públicos de parte da União ou de qualquer
dos três Estados que o compõe, registrando, até
agora, financiamentos que já superaram 18 bilhões
de dólares, com geração de mais de 2,5 milhões de
empregos, contribuindo decisivamente para incrementar o desenvolvimento regional.
A transformação da parcela gaúcha do BRDE em
uma Agência de Fomento SA, como se pretende, extingue uma instituição, mas cria outra, de caráter limitadO,- que; ponlão poder exercer atividade.linanceira, não
será um banco, e por isso terá a sua atuação prejudicada como instrumento de financiamento, tanto para os
clientes quanto para o Estado e para a Região Sul.
A sociedade se pergunta, ainda, diante da extinção de um banco como o BRDE, que tantos serviços tem prestado ao Rio Grande do Sul, bem como
para os Estados do Paraná e Santa Catarina, se não
estaríamos diante de uma experiência que, depois
de aplicada em nossa região, poderia ser ampliada
para outras regiões, eliminando-se também instituições que têm a mesma finalidade?
Diante disso, é preciso ficar claro, e isso ainda
não está suficientemente esclarecido, inclusive pela
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ausência de um debate mais profundo envolvendo o
conjunto da sociedade, quais são os objetivos reais,
os desdobramentos e as conseqüências futuras dessa iniciativa que, integrada ao Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual das Atividades Bancárias, insere-se em um projeto nacional de
enxugamento dos sistemas financeiros estaduais
públicos, fundindo esses três bancos.
Faço esse registro pedindo a atenção dos Srs.
Parlamentares porque essa votação acontecerá
amanhã na Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, o que ocasiona a premência de trazermos a matéria ao plenário e pedirmos a atenção
dos Srs. Senadores.
A fusão dessas instituições, está comprovado,
não responde às verdadeiras necessidades do Estado. Ela reduz, enfraquece o sistema financeiro público estadual e pode resultar na transferência de recursos de milhares de reais para outros bancos privados, inclusive com o comprometimento do papel
social das instituições financeiras.
Estamos neste momento expondo o pensamento de parcela significativa da sociedade gaúcha
que, certamente, será levada em consideração pelos
Parlamentares amanhã, quando estarão discutindo
essa questão.
Fazemos esse registro como um alerta: a reformulação do sistema financeiro dos Estados poderá
extinguir instituições financeiras, o que, certamente,
não será o melhor para o Estado e, principalmente,
no caso do BRDE, para a Região Sul.
Era o que tínhamos a dizer, agradecendo a
oportunidade.

DOCUMENTOS A QUE ~E REFERE
A SR~ EMIUA FERNANDES EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
Brasma, 17deabril de 1997
Excelentíssimo Senhor
António Britlo
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Porto Alegre- RS
Senhor Governador,
O Fórum Parlamentar Catarinense, que representa a totalidade dos Deputados Federais e Senadores de Santa Catarina, dirige-se respeitosa e fraternalmente a Vossa Excelência com o intuito de manifestar seu apoio à preservação do Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, nas condições em
que se constitui e até hoje se encontra, isto é, como uma autarquia interestadual controlada pelos três Estados sulinos.
Sabe Vossa Excelência que o BRDE é uma bem sucedida
experiência histórica, com 35 anos de existência, que, mais do
que simbolizar, expressa concretamente nossa origem comum,
nossos interesses e destinos comuns. Extinguir o BRDE significa
enfraquecer os laços de solidariedade que nos unem e que é
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marca profunda, indelével da, :.ociedades do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná.
O BRDE, há décadas. não demanda nem recebe aportes
de recursos públicos, de parte da União ou de qualquer dos três
Estados que o compõem. Aplicou, no ano passado, R$656 milhões na economia regional; detém um patrimõnio líquido da ordem
de R$500 milhões, superior ao Besc, Banestado, Banrisul e Meridional; e ativos da ordem e R$1 bilhão e 300 mil.
Os descompasses de caixa ora existentes nas relações interagências são circunstanciais. Em outros momentos, as agências paranaense e catarinenoo é que foram doadoras de recursos
e, ademais, estes empréstimos de caixa da agência de Porto Alegre para as de Curitiba e Florianópolis são remunerados, bem remunerados a taxas de mercado.
O Rio Grande do Sul e a economia gaúdha não sofrem rigorosamente nenhuma perda ou prejuízo nas relações interagências e na apropriação con1ábil dos números do BRDE. É rigorosamente falso afirmar que esse Estado suporta os prejuízos do Pa·
raná e Santa Catarina no BRDE. É a agência do BRDE de Porto
Alegre que empresta dinheiro para cobrir déficits episôdicos das
agências do BRDE de Florianópolis e de Curitiba, o que é inteiramente diferente.
Nenhum empresário gaúcho deixou de receber financiamentos do BRDE por causa das relações interagências, na mesma e igual medida em que o T escuro do Estado não aporta recursos para o Banco, tomamos a assinalar, há décadas.
O Banco é uma instituição dinâmica, sólida, altamente eficiente, marco da capacidade dos povos gaúdho, catarinense e paranaense. A sua extinção é ato temerãrio que contraria a lógica
do mundo contemporâneo, da fonnação de blocos e da aglutinação e potencialização de forças.
A extinção do BRDE não produzirá efeitos nefastos apenas
para a economia regional. Será também desastrosa pelas perdas
e pelos efeitos perversos de carãter opera•.:ional, económico e financeiro, que irá acarretar- a curto e médio prazos- para os res- - pectivos tesouros estaduais. Este é-um processo no qual se sabe
como entrar, mas não como sair. Em suma, consumado o fechamento do BRDE, todos perderão.
Creia, ilustre Governador, que não temos nenhuma intenção de interferir em assuntos da soberania de outro Estado, ainda
mais em se tratando do nosso co·irmão Rio Grande do Sul. Mas
somos homens públicos, com rasponsabilidades públicas perante
a população que nos elegeu. Quando nos permitimos lhe dirigir a
presente, estamos movidos por um sentimento de fraternidade e
lealdade.
A decisão é rio-grandense, a partir do seu ilustre Governador, mas a franqueza e a lealdade- virtudes da nossa gente - impõem o dever de explicitar com muita clareza que, no caso de
prevalecer a idéia da cisão do BRDE, postularemos e defenderemos a repartição tripartite e iguali1ária do caixa e do património do
Banco, entre os três Estados, até porque foram amealhados pelo
esforço comum e pela soma das nossas economias e potencialidades.
Muito gratos pela deferência de sua atenção, Governador
Britto. Nos colocamos a sua disposição para um encontro e um
diálogo sobre o assunto, se assim Vossa Excelência entender necessário e adequado.
Respeitosamente, Fórum Parlamentar Catarinense - Esperidlão Amln, Senador da República/PPB- Caslldo Maldaner, Senador da República/PMDB - Milton Mendes, Deputado Federai/PT,
Coordenador do Fórum - Dejandir Dalpasquale, Deputado Federai/PMDB- Edlnho Bez, oeputado Federai/PMDB- Hugo Biehl,
Deputado Federai/PPB - José cartos Vieira, Deputado Federai/PFL- Paulo Bornhausen, Deputado Federai/PFL - Raimundo
Colombo, Deputado Federai/PFL - Valdir Colatto, Deputado Fe-
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dem!IPMDB- Vllson Kleinübing, Senador da República!PFL- Mário
Cavaliazzi, Depu1ado Federa!IPPB- Dérclo Knop, Deputado FederaVPDT- Edison Andrino, Deputado Federai/PMDB- João Plzolattl,
Deputado FederaVPPB- Neuto de Conto, Depulado Federai/PMDBPaulo Gouvea, Depulado FederaVPFL - Serafim Vanzon, Deputado
FederaVPDT- Vllnio dos Santos, Depulado FederaVPT.
Brasfiia, 17 de abril de 1997
Excelentíssimo Senhor Pedro Sampaio Malan
Ministro da Fazenda
Brasfiia- DF
Senhor Ministro,
Os parlamentares do Estado de Santa Catarina têm aoompanhado, perplexos, noticias sobre uma possível extinção do
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul- BRDE.
Tendo em vista a magnitude das ações de fomento que
essa Instituição vem empreendendo em nosso Estado, bem como
a apreensão causada pela ameaça de seu desaparecimento, o
tema foi objeto de discussões e deliberações na reunião do Fórum Catarinense, realizada no dia 16 último.
Uma análise dos fatos vinculados aos programas de saneamento dos sistemas financeiros estaduais e também da perfonnance do Banco, desde a sua reabertura, em 1992, não nos
permtte aceitar a maneira como a autoridade monetária vem conduzindo o processo para aniquilar a Instituição. Referimo-nos especialmente ao ofício DIRET-97/0780, de 2-4-97, do Banco Central, no qual o diretor Paolo Enricc Maria Zaghen, após urna exposição simplista e com pretensões advinhatórias, alerta os Senhores Governadores integrantes do Sistema Codesui/BRDE sobre
os efettos negativos do programa de estabilização que porventura
possam vir a comprometer o património do Banco. O Diretor chegou a sugerir, de rnaneora ousada, que "deve se encontrar urna
solução preservando, ccniUdo, estrutura de concessão de crédito
alternativa à extinção do BRDE".
Não cabendo aqui maiores considerações sobre essa interessante missiva, resta-nos apena• questionar: qual o segredo de
que o Banco Central dispõe para assegurar que a •estrutura alternativa• não venha a sofrer os mesmos percalços?
Gostaríamos de deixar registradas, neste momento, algumas informações que só fazem aumentar nossa estranheza quanto às insistentes iniciativas do Banco Central pelo fechamento do
BRDE:
• Os indicadores atingidos pelo BRDE, em 1996, atestam
sua boa saúde eccnõmico-financeira:
- aprovação de financiamentos da ordem de US$656 milhões (54% de acréscimo sobre o ano anterior);
- viabilização de investimentos globais superiores a
US$1.2 bilhão;
-geração de mais de 100 mil empregos;
- incremento na-arrecadação de ICMS em cerca de
US$286 milhões anuais;
- o património liquido atingiu US$480 milhões e o lucro do
exercício foi de US$32milhões.
. Sem necessidade de ajustes por parte do Governo Federal, o BRDE já está adequado às características - as principais que constam da Resolução n• 2.347, do Conselho Monetário Nacional e que trata da criação de agências de fomento:
-não capta recursos junto ao público;
- detinha, em 12196, um fundo de liqüidez com recursos
próprios da ordem de 16% dos seus ativos (superior ao exigido
pelo Acordo de Basiléia);
-não tem acesso às linhas de assistência financeira do
Banco Central;
- não tem acesso direto à conta de reserva bancária no
·
Banco Central;
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- os seus passivos não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, respondendo o Banco cem seus recursos próprios com responsabilidade subsidiária dos contrcladores.
• Os Estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em seus projetes· para se habilttarem ao Proas, não estão prevendo a privatização de seus bancos ccmercials, o que lhes propici!!ria, pelas regrf1Svigentes, apenas 50"/o de aperte de recursos
Pela União. Em sendo assim, não há confltto de ordem legal entre a
permanência do BRDE, em sua forma original, e a reestruturação
dos sistemas financeiros estaduais nos moldes preconizados pelo
Ministério da Fazenda (MP n•1.556-9, arls. 6" e 72).
Aliás, exigir que as unidades da Federação detenham o
controle de apenas uma instituição financeira faz transparecer
uma certa incoerência, na medida em que a própria União mantém, sob seu direto controle, instituições similares em outras regiões do Pais.
Não podemos assistir, impassíveis, Senhor Ministro, ao
desmantelamento, sem aparentes motivos legais, económicos
ou financeiros, do BRDE, estrutura de fomento pronta e em pleno funcionamento. Pelos incalculáveis prejuízos que esta. atitude
acarretará ao nosso Estado, apelamos a Vossa Exceléncia no
sentido de que seja imediatamente revista esta posição do Banco Central do Brasil, qU!l_'le_m colo<:<~nclo de_ maneira intransigente a extinção. do no$so Banco Regional de Desenvolvimento
corno condição para que os três Estados promovam o saneamento de suas finanças locais.
Carlos de podermos contar cem a eapecial atenção que o
assunto requer, extemamos nossos votos de consideração.
Respeitosamante. - Fórum Partamentar Cata.rinense - Esperlclião Amln, Senador da Repúblioa/PPB - caslldo Mal danar,
Senador da Repúblioa!PMOB - Milton _Me<lde$. Deputado Federal/PT- Coo<denador do Fórum- Dejandlr Dalpasquale, Deputado
Federai/PMDB - Edlnho Baz, Deputado Federai/PMDB - Hugo
Blehi, Deputado FederaVPPB - José Carlos Vialra, Deputado Federai!PFL - Paulo Bornhausen, Deputado FederaVPFL - Raimundo Colombo, Deputado FederaVPFL - Valdir Colatto, Deputado
Federai/PMDB - Vilson Klelnübing, Senador da República/PFL Mário Cavallazzl. Deputaclo FederaVPPB ·- Dérclo Knop, Deputado FederaVPDT - Edlson Andrino, Deputado Federai/PMDB João Plzolattl, Deputado FederaVPPB- Neuto de Conto, Deputado Federai/PMDB - Paulo Gouvêa. Deputado FederaVPFL - Sarafim Venzon, Deputado FederaVPDT- Vãnlo dos Santos, Deputado FederaVPT.

Durante o discurso da Sra. Eml7ia Fernandes, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ge~<!ldo Melo, 1"
Vice-Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
uma_ comu_nicação inadiável, concedo a palavra ao
Senador ft,.rtur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores,
Viver com intensidade o paradoxo ou antagonismo, paixão com lucidez, parece ter sido a marca
dominante de Eduardo Mascarenhas, a quem seus
amigos/admiradores (não era possível ser amigo
dele sem o admirar) acompanharam nesta semana
ao túmulo que guardou o corpo de quem fora um ser
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inquieto, altamente inteligente, devastado por um
câncer avassalador aos 54 anos.
Eduardo Mascarenhas possuía alguns significantes "malditos": era muito inteligente, não cortejava o poder cultural, queria tomar a psicanálise democratizada e popular e ... preferira ser político. Para
ele, valia a pena dar a luta essencial mais que receber os benefícios fáceis do brilho e do uso da inteligência na forma apreciada por •sacerdotes" maiores
do poder cultural. Essas opções honradas e corajo·
sas renderam-lhe antipatia e o silêncio das elites.
Podia dizer, pensar e escrever o que quisesse porque indiferença e silêncio, quando não a agressão,
envolveriam o seu trabalho. Afinal, era político e
convencionou-se, no Brasil, um tácito pacto de silêncio em tomo dos políticos capazes de pensar, de escrever, de debater idéias, salvo quando em estado
de escândalo, erro ou ridículo. Político tem que ser
ruim e ponto. E se ruim não for, deverá ser ignorado
pois qualquer reconhecimento será "patrulhado" ou
parecerá favorecimento ilícito.
Darcy Ribeiro, alguns meses antes de morrer,
disse em entrevista o seguinte, com suas palavras:
"como sabem que estou condenado à morte e não
mais posso ser adversário ou estorvo eleitoral, abriram-me um crédito de confiança nunca outorgado
antes e se permitiram descobrir minha obra e meu
trabalho e eu vou aproveitar esse espaço... "Grande
verdade! Mascarenhas não pode contar com tal trágico privilégio. Diferentemente de Darcy teve um retomo fulminante da enfermidade e preferiu prepararse em silêncio, sigilo e recato para a morte, solidão
corajosa e própria a quem trabalhava com a mente e
seus processos misteriosos. Corajoso ele foi na introversão como corajoso foi Darcy na desmitificação
permanente da enfermidade e na denúncia pública
de todos os preconceitos que a cercam.
Por haver acompanhado de perto a sua opção
pela política, com idas e voltas da psicanálise cujo
stablishment o repudiava, preciso dar o testemunho
de outra atitude moralmente corajosa de Eduardo
Mascarenhas: já Deputado Federal há uns quatro
anos, através de continuados exercícios de verificação da realidade e estudos, teve uma espécie de
"conversão", ao abandonar as comodidades da posição conservadora de esquerdista tradicional para a
adversidade de uma posição social-democrata, não
bafejada por plena compreensão.
Como, porém, só concebia (a si próprio e às
suas idéias) sob forma de paixão, como só agia por
paixão e só falava de modo apaixonado até no tom e
na escolha das palavras e como só conseguia pen-
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sar, agir e dizer o que proviesse da permanente lucidez e racionalidade, filhas de sua poderosa inteligência, atirou-se ao proselitismo da posição social
democrata, discutindo, debatendo, lanhando-se, escrevendo livros, fazendo discursos, entrevistas e palestras. Além do valor político de sua pregação, a
mistura única e raríssima de lucidez com paixão tornava-se luminosa e deliciosa para os que fossem
capazes de ouvi-lo sem as peias do preconceito que
em geral envolve pessoas com suas características.
Era rico, instrutivo e também divertido conversar
com Eduardo, ouvi-lo nas reuniões partidárias, ler
seus textos ou passagens dos livros que produziu
nos anos finais de sua vida. Fascinava-o o universo
da contemporaneidade, vislumbrado ou visto através
da difícil mas indispensável fusão de idéias antes
antagônic~, agora complementares. Ao descobri-lo,
imediatamente tomou-se seu talentoso e provocativo
divulgador. Algo dentro dele se pacificava ao mesmo
tempo em que o excitava: fundir velhos ideais socialistas com a visão modema do Estado, do mercado,
do progresso com desenvolvimento, novos conceitos
sobre o lucro numa sociedade plural e sobre formas
de um país evoluir mais através da sociedade que
do Estado, sem o abandono deste mas com ele
reorganizado, eficaz e no papel de mediador das relações sociais. Um Estado democrático, plural, contido nos limites de sua eficácia e área de atuação. Rcara para trás a noção de Estado como concebido
durante os seus anos de formação política, ou seja,
o Estado como é concebido até por partidos que se
julgam de esquerda porque o foram no passado.
Concordando-se ou discordando-se dele, dava
prazer ao espírito e à inteligência, vê-lo nas diatribes. O ar altaneiro, o tom afirmativo e algo arrogante, a total coragem de entregar-se ao que acreditava
(paixão) e a implacabilidade da lucidez na argumentação, além do brilho verbal. Tal, porém, só poderia
ser apreciado por quem já tivesse ultrapassado a visão medíocre e tacanha através da qual medra a
tendência de se desqualificar um ser humano quando dotado de inteligência de exceção e_ coragem de
afirmá-la por amor à verdade.
Eduardo Mascarenhas ocupou lugar próprio no
Brasil e na admiração de pessoas de mente aberta e
despreconceituosas. Ajudou a psicanálise e iluminou
a política nessa difícil fase de transição ao final do
século, das idéias da esquerda clássica para as da
esquerda modema.
Como amigo seu lugar era único. Havia um tipo
de converSa de troca-só possívelcom efe ou seja,
com quem concebia a vida, a alma humana, as
idéias sobre política, amor, sexualidade, mente e

e-
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contemporaneidade, de modo criativo, original, eclético, lúcido e apaixonado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra a V. Ex• pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- V. Exª poderia me
informar quantos Senadores estão inscritos para comunicações inadiáveis?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Senador Lúcio Alcântara, estão inscritos, para falar como
Líder, os Senadores Antonio Carlos Valadares e
José Roberto Arruda.
A Mesa desejava, inclusive, fazer um apelo a
ambos, caso não fosse um tema extremamente urgente, para que pudéssemos dar uma oportunidade
aos oradores regularmente inscritos, intercalando
suas falas com a dos Líderes. V.EJ(§ está inscrito
como primeiro orador após a Ordem do Dia.
Faço esse apelo às Lideranças.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PP-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, gostaria de falar sobre um assunto a
respeito do qual conversei hoje à tarde com o Senador Lúcio Alcântara: a CPMF. Serei breve. Mas já
que S. Ex• está inscrito e realmente tem direito,
aguardo que ele fale.
Se V. Exª assim o permitir, falarei depois do
Senador Lúcio Alcântara como Líder do Bloco oposicionista.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Agradeço a V. Exª a compreensão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Eu
que agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Comunico ao Senador José Roberto Arruda que S. EJ(§ seria o próximo a falar como Líder, mas o Senador Lúcio Alcântara está inscrito como primeiro orador
após a Ordem do Dia.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
a razão da minha indagação a V. Exª deve-se a um
compromisso inadiável que tenho. Tendo em vista
tantas comunicações inadiáveis, ia pedir o cancelamento da minha inscrição, para não fazer o meu
adiável discurso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -V. Exª é
quem decide, Senador.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Gostaria de fazer o uso da palavra agora. Serei bastante rápido,
não vou ocupar muito tempo. Todavia, não quero
criar nenhum embaraço à Mesa, que deve se ater ao
cumprimento dos dispositivos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Exª
não cria embaraço algum. Apenas o Regimento assegura aos Líderes pedirem a palavra em qualquer
momento no decorrer da sessão. O Senador Antonio
Carlos Valadares concordou em falar depois de V.
Exª, porque temos sete oradores inscritos. E o Senador José Roberto Arruda consulta V. EJ(§ sobre se
poderia fazer o seu pronunciamento rapidamente S. Exª acena como quem diz que gastaria apenas
um minuto -, e, em seguida, a Mesa daria a palavra
a V. Exª; caso contrário, tenho de me ater à norma
regimental.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Exª pode conceder a palavra ao Senador José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. EJ(§, Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Senador Lúcio Alcântara, muito obrigado.
Só queria, em um minuto, fazer o registro peço que ele conste também no jornal do Senado de que ontem, numa entrevista ao Jornal do Brasil,
fiz literalmente uma explicação sobre as razões que
unem o pensamento liberal e o socialdemocrata neste momento de mudanças que atravessa o País.
Não sei por que razão, na abertura da entrevista,
escreveu-se que eu fazia uma crítica ao PFL, quando
fazia justamente o inverso. E essa pseudocrítica- que
não existiu - foi rebatida ontem, aliás, com muita elegância, pelo Senador Francelina Pereira.
Gostaria de dizer que mantenho aqui o texto da
entrevista publicado pelo jornal, que teve, inclusive, o
mérito de, no editorial de hoje, reconhecer o texto exato da minha entrevislél, na qual disse que o pensamento liberal e o socialdemocrata, no Brasil e no mundo,
marcham juntos neste momento de mudanças.
Portanto, não existiu essa crítica ao PFL, e o
Senador Francelina Pereira, embora o tenha feito
com elegância, obviamente não precisava ter respondido a ela.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBICE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, desejo fazer neste momento um registro bastante breve, ao
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tempo em que agradeço a gentileza do Senador Antonio Carlos Valadares em ceder-me a vez para falar. S. Exª em seu pronunciamento vai abordar um
assunto de grande importância relacionado com informações que lhe foram oferecidas em função do
requerimento apresentado ao Senado pelo Ministro
da Saúde sobre a aplicação de recursos da CPMF.
O que desejo fazer é uma referência a mais
uma etapa do trabalho que o Ministro da Educação
Paulo Renato vem fazendo no Brasil. Entendo que o
Ministro da Educação, dentro do próprio Governo,
vem dando um exemplo de alguém que tem objetivos, propostas e que tem obstinação em vencer diferentes etapas do processo.
Quero me referir à realização do chamado
"provão". Esse provão, com todas as imperfeições
que possa ter, inclusive com os vícios na apuração
dos resultados, visto que muitos alunos se recusaram a submeter-se ao teste, revela o que se esperava em grande parte: que as universidades públicas
federais ainda são, dentro do contexto da educação
do ensino superior, os melhores centros de formação superior no País, inclusive no Nordeste. No nosso caso, a Universidade Federal do Ceará destacouse muito na área de Engenharia e na área da Administração, assim como outras universidades tiveram
comprovada a sua eficiência.
Ao contrário, vários centros de ensino superior
privados mostraram realmente aquele diagnóstico
que se fazia antes da prova: cursos de fim de semana, sem nenhuma condição de fornecer diplomas de
curso superior nas áreas objeto de apuração pelo
exame a que se submeteram os concludentes nas
áreas de Engenharia, Direito e Administração.
Por outro lado, Sr. Presidente, o Ministro anuncia que será divulgado uma espécie de anuário do
ensino superior, onde constarão outros dados além
dos resultados da prova, tais ·Como a condição sócio-económica dos alunos e, também, dos professores responsáveis por esses cursos.
Há alguns dias, o Presidente Fernando Henrique baixou dois decretos que julgo muito importantes dentro dessa política de ensino superior no País.
Um deles proibiu que, em nome da chamada autonomia universitária, universidades sem audiência do
Ministério da Educação e do Conselho Nacional de
Saúde abrissem exames vestibulares para cursos de
Medicina e Odontologia. Todos sabemos que são
cursos que requerem material, instalações adequadas e pessoal preparado. Invocar a autonomia universitária para realizar esses exames vestibulares e
depois apresentar ao Governo o fato consumado é
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uma iniciativa que não pode merecer o nosso apoio,
não só porque é discutível à necessidade de criar
novos cursos de medicina no País, porque os já
existentes não resistiriam a uma inspeção cuidadosa, pois todos têm grandes lacunas e enormes defi,.ciências.
Sendo assim, não haveria razão para a abertura de novos cursos, até porque o nosso problema
não é a desproporção entre o número profissionais
de medicina e a população; o que existe é má distribuição e não falta de médicos. As universidades que
estavam procedendo assim, principalmente no Rio
de Janeiro, queriam colocar o Governo diante de um
·
fato consumado.
O segundo decreto assinado pelo Presidente
Fernando Henrique e referendado pelo Ministro Paulo Renato trata de outro aspecto de grande importância em relação ao ensino superior, principalmente
o privado, porque toma obrigatória a distinção entre
as entidades filantrópicas e as empresariais - aquelas faculdades e universidades estabelecidas como
empresas, como negócio -, e fixa um prazo para que
cada uma dessas faculdades ou universidades optem por se transformar em instituições filantrópicas para isso deverá obedecer a uma série de requisitos, inclusive gastar dois terços do seu faturamento
em despesas com pessoal administrativo e professor-, ou então ser confessadamente uma instituição
voltada para o lucro, para a exploração da educação
como atividade económica.
O decreto estabelece, ainda, a necessidade do
credenciamento e do recredenciamento periódico
desses cursos, para que o MEC examine se realmente merecem autonzação pará continuar funcionando.
Penso que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso está colocando o dedo numa ferida,
que é a exploração do ensino superior P9r empresários. Os responsáveis por instituições privadas de ensino muitas vezes cobram com mensalidades exorbitantes e oferecem ensino de péssima qualidade.
Os documentos assinados pelo Presidente estão confri-bi.Jinôó-para-aistinguir as coisas, para separar realmente o que é filantropia e o que é empresa
e também traçar marcos e estabelecer referenciais
para que os cursos obtenham o reconhecimento público, sejam aceitos pela população e pelas instituições governamentais responsáveis pela autorização
para o seu funcionamento e pela observância da sua
regularidade.
Também esperamos agora que o Governo tenha uma política mais consistente para as universi-
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dades públicas. Apesar do seu sucateamento, apesar da aposentadoria em massa de grandes valores
do magistério superior federal, essas universidades,
em grande número, resistiram à prova. Os reitores,
os professores titulares e outras personalidades que
se insurgiram contra a realização do provã6 -como
forma de avaliação do desempenho das universidades podem agora rejubilar-se com os resultados, os
quais mostram que, apesar das deficiências e das
falhas, as universidades públicas ainda são os melhores centros de ensino superior do Brasil.
Fica aqui, portanto, o nosso apelo renovado
para que o Governo Federal adote medidas para revitalizar, para reformar, mas também para fortalecer
a universidade pública brasileira.
Muito obrigado ao colega Senador Antonio
Carlos Valadares, que declinou do uso da palavra
para que eu pudesse fazê-lo, e ao Presidente Geralda Melo, pela cortesia e pela forma com que se empenhou no sentido de que os Líderes me cedessem
a vez para que pudesse tratar deste assunto. Procurei ser o mais breve, para não prejudicar o pronunciamento do Senador Antonio Carlos Valadares.

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcântara, o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presidente
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Benedita da Silva
A SR! PRESIDENTE (Benedita da Silva) Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos
Valadares, como Líder.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco-SE. Como Líder.) - Srª Presidente Senadora Benedita da Silva, Srªs e Srs. Senadores, serei breve.
Trata-se este pronunciamento a respeito do
Requerimento de Informações n° 200, encaminhado
ao Ministro da Saúde, objetivando obter informações
a respeito da aplicação dos recursos oriundos da cobrança da CPMF, aprovada pelo Senado Federal e
pela Câmara dos o·eputados. Essa matéria foi motivo de muito debate, muita discussão, notadamente
por causa da falta de credibilidade das entidades governamentais e da suspeita de que não iriam aplicar
de forma correta os recursos arrecadados mediante
essa cobrança.
Fiz cinco perguntas ao Ministro da Saúde. Lamentavelmente, talvez S. Exª ainda não tenha se enfronhado devidamente no sistema do Congresso Nacional, que obriga sejam as informações prestadas
ao Legislativo enviadas por escrito. Cada pergunta
tem de ser respondida adequadamente. Como foi
feita uma síntese, o Ministro deixou de apresentar
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todas as nuances requisitadas mediante as questões, o que pode gerar, Srª Presidente, algum protesto, alguma insatisfação pelo autor do requerimento.
Inadvertidamente, talvez por culpa de sua assessoria, o Ministro da Saúde enviou-nos informações incompletas. Entre outras coisas, queria saber que recursos o Governo Federal colocou à disposição da
Saúde além dos previstos com a arrecadação da
CPMF. Isso não foi respondido, ao menos no ofício
que foi encaminhado ao Senado por intermedio do
12 Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.
Em determinado trecho, Srª Presidente - atente para isso ::.. a resp6sta do Ministro diz: "Quanto ao SUS, esclareço que a descentralização de sua gestão, mais conhecida como a •municipalização da saúde", é
uma diretriz constitucional (Art. 198, I) que
estabelece que as ações e serviços públicos
de saúde serão organizados com base na
descentralização, com direção única em
cada esfera de governo, cabendo ao município a responsabilidade pela gestão e execução dos serviços de saúde."
Adiante diz:
"Para maior entendimento do assunto,
encaminho subsídios a respeito, informando
ainda que, no intuito de conferir maior transparência à questão, o ilustre parlamentar poderá acessar esses dados na home page
do ministério na Internet. •
E dá o endereço do Ministério na Internet.
Atribuo essa resposta do Ministro, que manda
o Parlamento dirigir-se à Internet, à falta de experiência de S. Exª em lidar com as informações legislativas.
Atribuindo a essa inexperiência a resposta
dada ao Senado, estou apresentando-novo requerimento, tão pormenorizado quanto o outro, mas com
alguns acréscimos, a fim de que o Ministro, tendo
agora mais 30 dias, possa ter tempo suficiente de
oferecer ao Senado Federal a oportunidade de avaliar, com os dados que nos serão fornecidos, a aplicação correta do dinheiro que sai do bolso do povo.
Leio o requerimento:
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com
base no Art. 50, § 2 2 , da Constituição Federal combinado com o Art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, que sejam solicitados ao Excelentíssimo Senhor Ministro da
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Saúde, Dr. Canos César de Albuquerque, esclarecimentos sobre as seguintes questões:
1) Qual a arrecadação da CPMF até a
presente data?
2) Qual a arrecadação prevista da
CPMF para o exercício de ·1997, e se está
havendo alguma variação ou superávit financeiro?
3) Constitui piano do Ministério da Saúde promover ainda este ano a municipalização do SUS, e em caso positivo poderia encaminhar ao Senado Federal cópia dos estudos realizados para esse fim?
4) Quais os valores em reais atribuídos
a cada Estado e qual o percentual de transferência que beneficiou a cada um deles
como resultado da distribuição, pelo Ministério da Saúde, dos recursos da CPMF?
5) Além dos recursos originários da
CPMF distribuídos para cada Estado, qual o
valor das transferências executadas pela
União através de dotações previstas no orçamento federal em favor do SUS ou de outras ações a cargo do Ministério da Saúde
por unidade federada?
6) Quais as ações do Ministério da
Saúde em cada Estado que receberam,
para a sua realização, recursos da CPMF ou
de outras fontes do Ministério, e qual o valor
em reais das despesas efetivadas em tais
açbes?'"
Sr. Presidente, tenho muito cuidado em adotar
uma postura de fiscalização e de acompanhamento
da aplicação desses recursos, porque, por uma
enorme coincidência, fui autor, ao lado de outros
tantos companheiros, da proposta de emenda constitucional que criou a CPMF. Com a responsabilidade de primeiro signatário, sou cobrado no meu Estado, Sergipe, onde a população me pergunta, já que
fui o encarregado de dar seqüência a um trabalho do
Ministro Adib Jatene no sentido de proporcionar recursos específicos para a saúde, o que está sendo
feito com esse dinheiro.
Também vou apresentar um requerimento ao
Secretário da Receita Federal, por intermédio do Ministério da Fazenda, perguntando, entre outras coisas, quanto cada Estado contribuiu para a arrecadaçãodaCPMF.
Com base nessa informação que nos será cedida pela Receita Federal, vamos saber o que houve, se um Estado foi mais beneficiado que outro. Por
exemplo, o que voltou, em termos de reais, para o
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Estado de Sergipe, que arrecadou determinado valor
a título de CPMF e qtLe c_ontribuiu corn o esforço de
servidores, de trabalhadores, de empresários, da sociedade de um'modo geral, para o aumento da arrecadação e, conseqüentemente, para a melhoria da
saúde pública no Brasil. Se São Paulo contribuiu
com uma importância, que deve ser a maior, o que
voltou para aquele Estado para resolver seus problemas de saúde? Se o_ dinheiro foi desviado para outros Estados e por que foi desviado. Se o Rio de Janeiro arrecadou uma-detetminada importância para
a melhoria da saúde pública, a Senadora Benedita
da Silva vai ter oportunidade de saber, com esses
dois requerimentos, o que foi feito com esse dinheiro, quanto arrecadou o Rio de Janeiro e quanto voltou para lá.
Isso é importantíssimo, porque, já que temos a
responsabilidade de aprovar, temos a responsabilidade de acompanhar, de fiscalizar a aplicação dos
recursos.
Assim, Sr" Presidente, considero inexperiência
o fato de um ministro remeter o Senado Federal à
Internet, para responder a um requerimento de informações.
Com a simplicidade que caracteriza um Senador do Nordeste, acessei a Internet, mas lá não havia, lamentavelmente, as informações que solicitei
por escrito.
Estou repetindo, com algumas alterações e alguns acréscimos, as solicitações feitas anteriormente,
na certeza de que o Ministro da Saúde agora deixará o
Senado Federal devidamente aparelhado para saber o
que estão fazendo com o dinheiro da CPMF.
Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N" 200;-DE 1997
(Do Senhor Senador Antonio Carlos Valadares)
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 22 , da
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento lntemo do Senado Federal, que sejam solicitados. ao Ministro da
Saúde, ésciarecimentos sobre as seguintes questões:
1; Quais as ações dO Ministério da Saúde que estão sendo
financiadas com a arrecadação da CPMF (Contribuição Provi só na
de Movimentação Financeira)?
2) Qual a arrecadação da CPMF até a presente data?
3) Qual a arrecadação prevista na CPMF para o exercício
de 1997, e se eslá havendo alguma variação ou superávit finan·
ceiro?
4) Qual a taxa de par1icipação da União (através de sua receim própria) na realização das despesas do Ministérto da Saúde,
destacando as transferéncias da União destinadas à manutenção
do SUS (Sistema Único de Saúde)?

- - - -

-~

~--~~~-
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5) Constitui plano do Ministério da Saúde promover ainda
este ano a municipalização do SUS, e em caso positivo poderia
encaminhar ao Senado Federal cópia dos estudos realizados
para esse fim?

Aviso nº 906/97
Em 30 de abril de 1997

Maio 1997

Para maior entendimento do assunto, encaminho subsídios
a respeito. informando airida que. no intuito de conferir maior

transparência à questão, o ilustre partamentar poderá acessar esses dados na Home ~~ Paga da Internet http://www.saude.gov.br/cpmf.htm
AtenCioSilmente: - Carlos CéS..r de Albuquerque, Ministro da Saúde.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Joel de Hollanda

REQUERIMENT() [)!;INFORMAÇÃO NO , DE 1997
~(Do SLAntonio C.,rtos Valadares)

Primeiro Secretário. em exercício

Brasllia- DF
Senhor Primeiro Secretário,
Com meus cordiais cumprimentos, reporto-me ao Ofício n•
266/97 (SF}, dessa prooedência, que encaminhou Requerimento
de Informação n• 200, de 1997, sofiCit:ando esciarecimentos sobre
a aplicação da CPMF e a municipalização do Sistema Único de
Saúde-SUS.
A propósito, informo Vossa Excelência que as ações do Ministério da Saúde que estão sendo financiadas com a arrecadação da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira
(CPMF), no corrente exercício, são as seguintes:

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 50, § 22, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do Regimento lntemo do Senado Federal, que sejam solicitados, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. Cartos César de Albuquerque,
esclarecimentos sobre as seguintes questões:
~1) Qu;;d a !I!I!!Ç1ldaçii<;> da CPMJ'_ até_a presente data?
2) Qual a arrecadação prevista da CPMF para o exercício
de 1997, e se está havendo alguma variação ou superávit financeiro?

3fC'onstitui plano õo Ministério da Saúde promover ainda
municipafiZSção do SUS, e em caso positivo poderia
encaminhar ao Senado Federal cópia dos estudos realizados
para esse fim?
4) Quais os valores em reais atribufdos a cada Estadó e
qual o percentual de transferência que beneficiou a cada um deles como resultado da distribuição, pelo Ministério da Saúde, dos
recursos da CPMF?
5) Além dos recursos originários da CPMF distribuídos
para-cada Estado, qual o valor das transferências executadas
pela União através de dotações previstas no orçamento federal
em favor do SUS ou de outras ações a cargo do Ministério da
Saúde por unidade federada?
6) Quais as ações do Ministério da Saúde em cada Estado
que~'~'ª'"· par~a ~"ªr~;!l-~çiio, r~r.;os~_QPMFou de
outras fontes do Ministério, e qual o valor em reais das despesas
~ efêtivadas err.-tai!faço9s7
este_ano~ a

Especificação
Amortização da Dívida
Programa do Leite

Valor
(em R$1,00)
1.301.905,000
90.000.000

Erradicação do Aeds aegypti

243.261 .692

AIHISIA- SUS

3.318.992.837

Reaparelhamento de Unidade do SUSIMS
Outros Programas
Saneamento Básico
Aquisição de Medicamentos para DST/AIDS
TOTAl..

118.087.374

9.863.534
49.895.600
150.000.00
5.282..006.037

Quanto ao SU S, esclareço que a descentralização de sua
gestão, mais conhecida como a 'municipalização da saúde', é
uma diretriz constitucional (ar!. 198, ijem 1) que estabelece que
as ações e serviços púbficos de saúde serão organizados com
base na descentralização, com direção única em cada esfera de
governo, cabendo ao município a responsabilidade pela gestão e
execução dos serviços de saúde.
Com a Constijuição de 1988, que instituiu o Sistema Único
de Saúde, e a publicação das Leis n•s 8.080 (Lei Orgânica de
Saúde) e 8.142, de 1990, que estabeleceram as condições de organização e funcionamento desse Sistema, iniciou-se, a partir de
1991, o processo de transferência de gestão de serviços e ações
de saúde, até então executados pela União (ex-INAMPS) para os
Estados e Municípios.
Esse processo passou a ser regulado por Norma Operacional Básica- NOBISUS 1/91, NOBISUS 1/92 e NOBISUS 1/93- e
pela NOBISUS 1196, conforme a Portaria n• 2203, de 5 de novembro de 1996.
O Ministério da Saúde, ao divulgar, recentemente, as Ações e Metas Prioritárias, definiu como objetivo a habilitação de
4.000 municípios até o final de 1998, sendo 3.300 municípios na
gestão básica e 700 na gestão plena.
Neste momento, o Ministério da Saúde encontra-se empenhado em promover regulamentações COI'I'4llementares necessárias
à implementação do disposto na Norma Operacional Básica 1196,
instrumento legal que regula o processo de descentralização.

J ustHlcaçiio
Reiteramos a apresentação do Requerimento n• 200/97,
agora modificado em algumas questões que consideramos fundamentais ao conhecimento, pelo Senado Federal, da verdadeira
destinação dos recursos pi-ovenientes da cobrança da CPMF,
bem como se a União, independentemente dessa contribuição,
também alocou, como prevê o Orçamento Federal, verbas para o
Ministério da Saúde desenvolver a contento as suas etividades
junto ao SUS e demais selares da saúde pública-no Brasil.
Tais informações essenciais ao esclarecimento solicitado,
lamentavelmente, chegaram ao Senado de forma resumida e não
conseguiram satisfazer ao nosso questionamento.
Além do mais, requertmentos de informação não podem
ser respondidos remetendo os Senadores interessados à Interne~
confonme resposta do Hustre Ministro da Saúde.
É sabido que a aprovação, pelo Congresso Nacional, da
CPMF (Contribuição Provisória de Movimentação Financeira),
nascida no Senado Federal com a iniciativa que tomamos com a
apresentação de uma Proposta de Emenda Constitucional, teve
como finalidade reforçar os recursos do Ministério da Saúde, haja
vista a grave crise que se abateu sobre todo o sistema de saúde
pública no Brasil, devido principalmente à falta de verbas especificas, com destinação exclusiva à manutenção do SUS.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1997. - Senador Antonio
Carlos Valadores.
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A SR• PRESIDENTE {Benedita da Silva) Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
{Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa)
A Sra. Benedita da Silva deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sni Júnia Marise,
2º Vice-Presidente.
A SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva,
para uma comunicação inaáiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
A SR! BENEDITA DA SILVA {Bloco/PT- RJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) - Sr"' Presidente, Srs. Senadores, lamento
profundamente que no pregão da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro tenha sido batido o martelo e a
Companhia Vale do Rio Doce tenha sido privatizada.
Por R$3,9 bilhões está privatizada a Companhia,
que vai para o Consórcio Brasil/CSN.
Apesar de a juíza haver explicitado a proibição
da extração de urânio e de qualquer mineral nuclear,
só temos a iamentar que a Companhia Vale do Rio
Doce tenha sido privatizada ainda que vá para as
mãos do Consórcio Brasil.
Espero que agora o Presidente da República
resolva todos os problemas sociais do País com a
venda da Vale do Rio Doce, porque a justificativa
era de que o Estado brasileiro precisava resolver os
problemas sociais. Sabemos que a venda da Vale
do Rio Doce não irá resolver o problema social. Não
é aceitável que este grande patrimônio tenha sido
entregue.
Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Senadores, neste
momento, o meu coração está sangrando, porque
nada, absolutamente J"!ada, dentro das razões técni. cas, convenceu-me da oportunidade da privatização
da Vale. Foi apenas uma decisão política.
Ao concluir, quero lamentar que a Rádio Novos
Rumos, em Queimados, no Estado do Rio de Janeiro, reaberta há dois anos, funcionando adequadamente, porque foi a primeira rádio comunitária do
País, sem fins lucrativos, controlada pela comunidade, com o segundo lugar de audiência na região,
que, por petição do Juiz Eleitoral de Nova lguaçu,
nas últimas eleições, produziu e transmitiu programa
de todos os partidos políticos. Entidades como a
Igreja, sindicatos, associações, Câmara de Vereadores, clube de mães, todas elas estão representadas
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naquela rádio e prestam seus relevantes serviços in····
formativos.
Hoje, o fiscal Fernandes Magalhães e agentes
da Polícia Federal, sem mandado de busca e
apreensão, seqüestraram os equipamentos da rádio
e levaram o seu Presidente, Ismael Lopes, para
prestar depoimento.
_ A~_\l'é.sperãS ·aa:·votação d·a regulamentação
dàs rádios comunitárias pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados e, logo depois, no Senado Federal, temos de assistir a mais uma arbitrariedade contra uma rádio comunitária. Há unanimidade na regulamentação dessa matéria.
Ministro
Comunicações afirma- que é
preciso dem.oc.ratizªr ~- ÇQmunlc_ação, mas assistiao fechamento de uma rádio que presta relevantes serviços à comunidade. Se queremos verdadeiramente ter uma comunicação democrática, não
podemos aceitar que usem de arbitrariedade, pois
assim o foi,_nª_ medi_dª ~m qu~ 11ª9 e)!istia ql!alquer
mandado para a fiscalização agir dessa forma.
Vamos unir nossas forças para que a regulamentação das rádios comunitárias se faça de imediato.
Logo que a matéria chegar ao Senado, pedirei a devida urgência, pois não podemos conviver com essa situação. Enquanto isso, estarei pleiteando junto aos Ministros da Comunicação e da Justiça e à Polícia Federal a reabertura da Rádio de Queimados, prestadora
de relevantes serviços à comunidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR! PRESIDENTE (Júnia Marise) - Peço ao
nobre Senador Antonio Carlos Valadares que assuma a Presidência dos trabalhos desta Casa.
A Sra. Júnia Marise, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Valadares.
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca:ríos Valadares) - Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia
Marise.
Chamo a atenção da nobre oradora para o fato
de que a sessão se encerrará exatamente às 18 horas e 30 minutos.
A SR! JÚNIA MARISE (Bioco_PRT- MG. Pronuncia o seguinte discurSO. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, eu também, como certamente a maioriadg_povo bgsileiro,_
estou numa -posiÇão dee perplexidade diante da determinação autoritária do Governo, que buscou os
meios para prevalecer a sua vontade diante da manifestação de todos· os segmentos da nossa sacie-
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dade contrárias à alienação, à privatização ou à venA SR! JÚNIA MARISE- Ouço V. E~ com prada da Comoanhia Vale do Rio Doce.
zer.
o- Sr~ Pedro Simon -V. Ex•, a exemplo da
Tem razão a nobre Colega, Senadora Benedita
ilustre Senadora Benedita da Silva, fala, neste final
da Silva, que me antecedeu nesta tribuna para trade sessão, num acontecimento profundamente mezer (amoem a sua indignação. Mais do que a nossa
indignação, certamente, neste momento, o País in- .. lancólico para o nosso País. O avião atrasou, e eu
estava no aeroporto às três horas e acompanhava
teiro está assistindo, mais uma vez, à entrega de um
ao vivo o leilão da Vale. Com emoção muito grande,
património nacional, que era o símbolo da soberania
vi quando o representante da Justiça entregou a dedo nosso País, pela bagatela de aproximadamente
cisão ~UEl_StJ_ª-pendill_o_lejlã_Q._9uª§e fu_l_à,s l~grimas. _
US$ 4 bilhões.
Era o sinal que precisava, e realmente algo apareOra, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
ceu para dar chance de não sair esse leilão e de
Governo, na sua campanha pela televisão, numa míaprofundarmos o debate. Lamentavelmente saiu
dia que invadiu os lares de todos os brasileiros, discom uma decisão do Tribunal proibindo a utilização
se que iria vender a Vale do Rio Doce para melhorar
de uma área enorme de quatrocentos milhões de
hectares e de certas reservas de minérios atómicos.
a saúde, a educação, enfim, para melhorar as condiHouve também um relatório do CADE, Conselho Adções de vida do nosso povo. Mas, certamente, a poministrativo de Defesa Económica - MJ, deste Gopulação e a opinião pública não se convenceram
verno,
com 89 páginas e com profundas dúvidas soporque viram nessa mesma mídia do Governo a forbre o que poderá acontecer depois da privatização.
ma debochada como ele vê a inteligência e a comÉ triste. V. Ex! deve estar lamentando mais do que
petência do nosso povo.
eu, porque é autora do projeto, e sairá deste Senado
Não é possível chegar-se ao ponto de enganar lavando as mãos. O pior é que o Senado, com a sua
ou tentar enganar - a opinião pública com uma cammaioria, poderia, pelo menos, ter votado a favor da
panha como essa que o Governo ofereceu à opinião
privatização e hoje se dizer vitorioso, mas, ao conpública do nosso País. Aliás, o Governo, em momento
trário, sai de uma maneira vexatória, porque não nos
nenhum, sintetizou a sua vontade, agora prevalecida
deu chance de debater, de analisar e votar projetes,
como o de V. Ex! ou o do Líder do PT; não teve copelas razões e com os procedimentos técnicos para o
ragem de votar a favor, de dizer que era favorável,
esclarecimento da sociedade. O próprio Presidente da
pecou por omissão. Triste o pecado por omissão,
República disse outro dia na imprensa, e a televisão
como no célebre inferno descrito por Dante. Cada
mostrou para o País inteiro: "eu não entendo nada de
um que estava lá trazia escrito em sua cabeça o criVale", para responder ao Presidente da CNBB. Ora, se.
me que havia cometido, mas Dante observou que alo Presidente disse que não entendia de Vale do Rio
guns não tinham nada, porque haviam cometido o
Doce, como é que Sua Excelência poderia justificar a
pior dos pecados: haviam-se omitido, não tiveram
alienação desse património?
presença, não tiveram coragem. V. Ex' e eu, que
O mais melancólico e o mais triste, neste moconvivemos com o Senador Fernando Henrique Carmento, é que teríamos tido a oportunidade, no Senadoso, um g'rande líder, um homem de idéias, de trado, de analisar, discutir e debater a questão e, mais
dição e de história, sentimo-nos machucados pelo
fato de Sua Excelência não nos ter dado a c'1ance
do que isso, dar transparência aos procedimentos
de debater a matéria. Esta decisão de hoje é irrefuadotados pelo BNDES na elaboração do edital de
tável, irrevogável; a Vale morreu como_estatat Se tiprivatização da Companhia Vale do Rio Doce.
vesse havido um adiamento, poderíàmos discutir. O
O Governo não desejou oferecer à sociedade a
Senhor Fernando Henrique Cardoso poderia privatitransparência dos procedimentos, por exemplo, adozar hoje, na semana que vem, no mês que vem ou
tactos pela Consultora Merrill Lynch para a formulano ano que vem. Agora é irreversível. S. Ex' não foi
ção de um edital, fixando valores sobre os quais
democrático. Foi autoritário: falou, bateu na mesa,
nem o próprio Presidente da República conhecia. E
disse, inclusive, palavras agressivas aos que pencertamente a sociedade brasileira não teve acesso a
sam diferente dele, mas não deu chance para ter um
esses dados e valores.
debate profundo e sério sobre essa matéria. A Vale
Ora, sr- Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
morreu melancolicamente. Para quem viveu como
está consumada a venda da Vale do Rio Doce, mas,
vivemos, sentir a Companhia Vale do Rio Doce sair
certamente, este Governo passa à história do nosso
assim, desaparecer como desapareceu, dá pena.
País como aquele que vendeu o património, símbolo
Não tenho dúvida de que o tempo passa, mas este
da nossa soberania.
dia de hoje e este momento, minha querida SenadoO Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex' um
ra, haverá um tempo onde as realidades aparecerão
aparte?
__e_cada qual vai ter que responder pela sua parte. V.
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Ex" e os seus admiradores poderão dizer: "eu lutei,
que não têm mais os recursos que tinham quando
apresentei o projeto". O Sr. Fernando Henrique Caras colônias existiam, agora querem, de toda forma,
~ºenetrar nosºaíses subdesenvolvidos à procura de
doso e os seus apaixonados nesta Casa vão ter que
justificar a sua ação e a sua omissão.
recursos naturais onde existem. No Brasil existem
A SR• JÚNIA MARISE- Agradeço o aparte de
recursos naturais e aí está a Vale do Rio Doce que
V. Exª, Senador Pedro Simon, e o incorporo com
comprovou, pois teve _um h.Jcro de_mais de US$1 trimuita alegria a este nosso pronunciamento.
!hão somente da sua mineradora. E tudo isso foi
Certamente, neste momento em que estamos
vendido a preço de banana, por US$4 bilhões. Muito
no fim da sessão, no dia de hoje, nos deparamos
obrigado a V. Exª, meus parabéns e a minha solidacom esta situação que tomou conta de todo o País.
riedade ao povo de Minas e também ao povo de
Acabo de receber um telefonema de Belo Horizonte
Sergipe, pois lá há o porto, administrado pela Vale
em que me comunicavam exatamente a dor e, mais
do Rio Doce, e a mina de Taquari-Vassouras de prodo que isso, a indignação que tomou conta de todos.
dução de potássio. O que serão desses empreendiUma pesquisa realizada por um jornal de Belo Horimentos? Também serão vendidos a preço de banazonte mostrou que 52% da população de Belo Horina. Se a própria Companhia Vale do Rio Doce, que
zonte era contra a privatização da Vale do Rio Doce_.
é rainha, a galinha dos ovos de ouro, foi vendida asEm todas as capitais do País, as pesquisas apontasim, imagine o que acontecerá no meu Estado, o Esvam nessa direção.
tado de Sergipe. O que farão com o porto, um sonho
A SR! PRESIDENTE (Benedita da Silva) secular, e com a mina de potássio?
A SR• JÚNIA M,t!.fUSE- Mais çlo que isso, SeQuero lembrar à nobre Senadora que o tempo de V.
Ex" está se esgotando.
nador Antonio Caries Valadares - e já estou aqui
A SR• JÚNIA MARISE - E mesmo aqueles
instada por nossa Presidente a concluir o pronunciaque, eventualmente, poderiam admitir o processo de
mente -, quero dizer que não é apenas a nossa Mialienação, concordaram que essa questão deveria
nas Gera1s que está hoje lamentando profundamenser amplamente discutida e ter dado uma transpate a alienação da Companhia Vale do Rio Doce, é o
rência à nossa sociedade.
Brasil inteiro. A Companhia Vale do Rio Doce cons0 Sr. Antonio Carlos Valadares- Permite-me
_ truiu, com suª procjuti_vLdade, esse grande patrimôV. Exª um c.parte?
nio nacional. Reconhecida como a maior empresa
A SR! JÚNIA MARISE - Não quero concluir o
mineradora do mundo, atuando em nove Estados
meu pronunciamento sem ouvir, rapidamente, as pabrasileiros, expandiu esse patrimônio em favor do
lavras de Senador Antonio Carlos Valadares, se me
País inteiro.
Portanto, neste momento quero, não apenas
permite a Presidência da Mesa.
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Senadora
como Senadora da República mas também como ciJúnia Marise, V. Exª está fazendo u~ pronu~ciadadã, anunciar que participei de milhares de atos
mento, tanto quanto a Senadora Bene?íta da. Silva,
públicos realizados dentro e fora de Minas Gerais
histórico, porque registra o fato lamentavel,_fe1to _p_or ____ em favor da preservação da Companhia Vale do Rio
Doce. Lá estavam jovens, trabalhadores, servidores,
iniciativa d~ Governo brasileiro, a ven~a da Vale do
profissionais liberais. E todos, no mesll}.O coro, diRio Doce. E um fato que merece_o regrstro c_omo se
ziam: "Não queremos vender a Vale do 'Rio Doce".
fosse alguém muito querido que: t1vesse falecido. É o
. anúncio da morte d~ Val_e do R1? ~oce, uma empreA toda essa nossa sociedade que se colocou
sa _que. tantos se:IVIç~s rnestrmavers. presto~ a este
nas ruas, que ergueu sua bandeira de luta e de rePars. ~1camos a rmagrn~r o que e~a por tras de?~-- sistência, quero dizer: não foi em vão, porque, com
teiiT'OSia, dessa obsessao do Pres~dente da Repub~ltodas as dúvidas, com todos os vícios do edital de
caem vender, de qualquer mane_1ra,_ a V!'le d~ R1o
privatização...
Doce. A Inglaterra começo~ as prrvat1zaçoes ha uns
A SR• PRESIDENTE (Benedita da Silva. Fazendo soar a campainha) _ Consulto 0 Plenário sobre a
12 anos, somente em petroleo que t~m em _gran~e
quantidade, mas os recursos natura1s de la estao
_ da
- por dois minutos para que a
·d
· t d
· h d
1- · s que se ter
prorroga;:a.o
sessa0
•
exaun os, pors u o vrn a as co onra
oradora conclua 0 seu pronunciamento. (Pausa)
_
. _
. .
.
_
naram independentes. Agora, com o processo de
globalização, estão querendo inventar colõnia com
Nao h~vendo O~Jeç~o do Plenano, esta prorro
. .
outro nome, estão querendo penetrar nas nações
gada a sessao. por do1s m1nutos.
A SR• JUNIA MARISE - ... co~ todas a_s duvtsubdesenvolvidas através daquilo que denominam,
hoje, 0 processo de globalização da economia. Já
das, com todos os vícios deste edttal de pnvattza-
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ção, este Governo passará à Hisfóna dó Brasil por
ter comE: lido um crime de lesa-pátria.
O Sr. Pedro Simon - Senadora, se foi prorrogada a sessão por 2 minutos, quero um aparte de -15
segundos.
A SR! JÚNIA MARISE- Ouço V; Ex'!.
O Sr. Pedro Simon - Privatizada a Vale. Que
filmem o Plenário. São cinco Senadores, um Senado
vazio, mostrando a maior indiferença. É como se
nada tivesse acontecido. Este é o sinal da presença
do Senado nesse processo.
A SR! JÚNIA MARISE - Mas estamos aqui,
Senador Pedro Simon, representando todos aqueles
que desejaram trazer para o Senado o debate, que
desejaram ser ouvidos por este Govemcr:-o Governo, no entanto, em todos os momentos, manifestou
a sua prepotência e o seu autoritarismo. Fez com
que o Senado se omitisse numa questão da maior
importância e está hoje assistindo à desolação que
tomou conta do nosso País.
Portanto, este não é um momento em que o
Senado Federal possa estar aqui comemorando. É o
momento de estarmos demonstra11do a nossa perplexidade e indignação diante desse crime de lesapátria.
·
Durante o discurso da Sra. Júnia Marise, o Sr. Antonio Carlos Valadares, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pela
Sra. Benedita da Silva.

A sn• !"RESIDENTE (Benedita da Silva) - Os
Srs. Senadores Coutinho Jorge, Marina Silva e P-edro
Simon enviaram à mesa proposições cuja tramitação,
de acordo com o dispositivo do art. 235, inc. III, alínea
a, itens III e IV, respectivamente, do Regimento Interno, devem ter início na hora do Expediente.
As proposições serão anunciadas na próxima
sessão.
A SR! PRESIDENTE (Benedita da Silva) - Os
Srs. Senadores Esperidião Amin, José lgriâcio Ferreira e Artur da Távola enviaram discursos à mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendídos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC) - Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, inúmeras vezes tenho proclamado, neste Plenário ou em qualquer outro fórum onde me seja dado pronunciar-me, minha
adesão firme e convicta aos ideais federalista e municipalista. De fato, minha experiência na vida pública. tanto no Executivo quar.to no Legislativo, só fez
aprofundar minha convicção das vantagens inerentes à descentralização política e administrativa. É lá,
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no microcosmo soCiar,onae os problemas são sentidos bem de perto, que podem ser concebidas as soluções mais ajustadas a cada caso concreto.
-F>ols oom; € de um exemplo muito bem-sucedi-tlo-de-a:dministração descentralizada que irei tratar
na tarde de hoje. Meu propósito é compartilhar com
o ilustrado Plenário algumas informações quanto ao
magnífico trabalho que vem sendo realizado pela
administração do Porto de ltajaí, no meu Estado de
Santa Catarina.
- O Porto de ltajaí, cujas primeiras obras de implantação remontam ao início do século, é considerido "Porto Organizado" desde 1966, quando foi instalada a .Junta Administrativa do Porto de ltajaí, subordinada ao Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis. Em 1976, com a criação da Empresa de Portos do Brasil S/A PORTOBRÁS, a administração do mais Importante porto catarinense ficou -subordinada àquela estatal.
A extinção da PORTOBRÁS em 1990, porém,
gerou uma situação de incerteza e indefinição,
ameaçadora à normal continuidade das atividades
do Porto de ltajaí. Como uma solução paliativa e
emergencial no sentido de assegurar a operacionaliâãQe--ClOPorto;âeclCiiu~se ~que-sua~administração
passaria a ser subordinada à Companhia Docas do
Estado de São Paulo CODESP.
No entanto, aquilo que havia sido concebido
como uma solução emergencial e transitória, destinada a perdurar pelo período mais curto possível,
começou a adquirir contornos de permanência, na
medida em que, decorridos cinco anos, a situação
se mantinha inalterada, com a administração de nosso Porto ainda subordinada a uma instituição de outro Estado.
Esse estado de coisas era insustentável tanto
J:>?ra o terminal_portuário, quanto para-a cidade de
ltajaí e até para o Estado de Santa Catarina. ·Decidi-da a dar uma solução definitiva para· õ problema, a
comunidade portuária, liderada pelo Poder Público
Municipal, uniu-se em torno do objetivo de levar paraSanta Catarina e ma,is especificamente para a Pre·feitura Municipal de ltajaí a responsabilidade pela
administração e pelo desenvolvimento do Porto.
A mobilização da comunidade resultou na assinatura do Convênio nº 001/95, entre o Ministério dos
Transportes e o Município de ltajaí, criando a Administradora Hidroviária Docas Catarinenses ADHOC,
visando à descentralização das atividades de administração do Porto.
A partir desse momento, a Prefeitura Municipal
de ltajaí, por intermédio da ADHOC, começou a in-
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traduzir, em sintonia com as diretrizes emanadasao-- -mente dacfescente dem~mdaqueThe e-dirigida, já
Governo Federal e com os objetivos estabelecidos
chamaram a atenção de nossos vizinhos do Mercono próprio Convênio, novas sistemáticas operaciosul. Tanto o Paraguai quanto as províncias argentinais, subordinadas a um planejamento estratégico
nas de Missiones e Córdoba vêm procurando nosso
Porto, entendendo ser efea porta de entrada-e saída
Porto/cidade, sempre com o intuito de agilizar a operação portuária e reduzir ao máximo os seus custos.
natural de nosso mercado comum.
Dentro desse novo contexto, pesados investiDe outro lado, a Câmara de Comércio Brasilmentes, totalizando mais de sete milhões de reais,
Chile está convocando a ADHOC para discutir o corforam realizados pela nova administração do Porto
redor bi-oceânico, que interligará portos chilenos e
em seu reequipamento, num período de menos de
brasileiros, possibilitando o transbordo de cargas endois anos. Foram adquiridos microcomputadores,
tre o Pacífico e o Atlântico.
numerosas empilhadeiras de variada capacidade e
Com efeito, é natural que o Porto de ltajaí ccuma ampla retro-área de vinte e cinco mil metros
mece a ser procurado como importante interlocutor
quadrados. Além disso, procedeu-se à demolição de __em_gy_a,lql[er tratativa envoll.f_endo a~ perspectivas
econômicas do Cone Sul do continente americano.
antigo frigorífico, e incorporou-se ao patrimônio-cfo
Afinal, 0 aumento da sua eficiência e da sua moviPorto a Avenida Paulo Borelli, com cinco mil metros
mentação de carga, desde que sua administração foi
quadrados. O resultado foi a duplicação da superfídescentralizada, é absolutamente notável. A movicie destinada à estocagem de contêineres. Outrossim, realizou-se importante e dispendiosa obra de
mentação total do Porto, medida em toneladas, audragagem de aprofundamento.
mentou mais de seis por cento, enquanto a moviVale ressaltar que todos esses investimentos
mentação do cais comercial teve aumento da ordem
foram sempre realizados de comum acordo com o
de sete por cento. O número de navios atracados,
comparando-se o último ano de administração da
Conselho de Autoridade Portuária e sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do Porto, de
CODESP com o primeiro ano de administração da
forma a honrar pontualmente todos os compromisADHOC, cresceu quase cinco por cento. O número
sos assumidos.
médio de navios esperando para atracar a cada dia,
Outra iniciativa importante foi a solicitação, em
comparados os mesmos períodos, caiu sete por
parceria com a iniciativa privada, de alfandegamento
cento. São importantíssimos ganhos em produtividade e eficiência que a administração descentralizada
de retro-área, a criação da chamada Estação Aduaneira de Interior, com início de operação previsto
conseguiu assegurar.
Os tempos de globalização que vivemos carnepara o começo do mês de junho, o que implicará, de
imediato, dobrar a capacidade de armazenagem do
terizam-se por um mercado cada vez mais exigente,
Porto.
que demanda caminhos mais curtos e seguros, para
Aliás, o apoio comunitário que granjeou a nova
que o elo da correntinogística seja trilhado com seadministração portuária e a estabilidade que ela congurança e rapidez, nos prazos de entrega just in
seguiu garantir às finanças do terminal atraíram intime, proporcionando uma diminuição nos custos e
permitindo um aumento da competitividade dos.provestimentos da iniciativa privada da ordem de nada
dutos no mercado- externo: Atender a-essas demanmenos de doze milhões de dólares.
das tem sido o objetivo perseguido pela nova admiEssa salutar atuação conjunta da ADHOC com
nistraçãó do Porto de ltajaí.
. o setor privado caracterizará, também, os processo
É com grande satisfação que podemos afirmar
licitatórios, cuja deflagração já foi autorizada pelo
Governo Federal, visando à ampliação de dois berque o Porto de ltajaí é hoje um porto moderno e bem
ços de atracação e do pátio especializado em conequipado. Suas instalações têm mais de quinze mil
têineres e carga geral.
metros quadrados de área coberta para estocagem
de produtos e trinta e oito mil metros quadrados de
Enfim, no que tange a investimentos realizados
ou já licitados, as conquistas da administração desárea descoberta para armazenagem de contêineres.
Seus usuários têm a sua disposição, a qualquer mocentralizada só podem ser classificadas como espetaculares, tendo em vista que seus investimentos
mento, mais de setenta equipamentos, com capacidade de uma a trinta sete toneladas, para: auxílio
são oitenta e cinco vezes superiores aos anteriormente feitos.
na carga e descarga de suas mercadorias. Tudo
Os novos tempos vividos pelo Porto de ltajaí,
isso dentro do mais estrito respeito aos padrões insuas novas diretrizes, voltadas para o pleno atenditemacionais de segurança. As unidades operacio-
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nais do Porto de ltajaí são totalmente informatizadas, empregando-se desde cabeamento de fibra ótica até computadores de última geração. Foi o primeiro porto da América Latina a conectar-se à INTERNET, tendo sua própria home page.
Para maior comodidade do exportador e do importador, o Porto conta ainda com a Estação Aduaneira de Interior porto seco , onde há trinta e um mil
e quinhentos metros quadrados de armazenagem
coberta e pátios de armazenagem de contêineres
com mais de cento e vinte mil metros quadrados de
área. A Estação é totalmente alfandegada e funciona em sincronismo com c Porto.
Trata-se, portanto, de uma excelente estrutura
para oferecer serviços portuários de qualidade, com
agilidade e segurança, sempre com a preocupação de
assegurar aos seus usuários preços competitivos.
Localizado na região mais industrializada do
Estado de Santa Catarina, o Vale do ltajaí, e servido
por importante malha rodoviária, que coloca em sua
área de abrangência desde as regiões produtoras do
Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o Porto de ltajaí
ocupa o primeiro lugar nas exportações brasileiras
de produtos congelados com especial destaque
para o frango , sendo também um importante porto
de saída para nosso açúcar, fumo, madeira, papel,
produtos têxteis, pisos cerâmicos, máquinas e motores. Igualmente, está ele entre os portos brasileiros
de maior rendimento nas operações com contêineres, representando, dentro de Santa Catarina, o
maior porto em arrecadação de receita cambial, contribuindo com setenta por cento do fluxo de mercadorias do Estado.
Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores:
O Porto de ltajaí é muito importante, não apenas para a economia catarinense, mas para a economia brasileira como um todo. Por esse motivo,
não poderia eu, na qualidade de representante do
Estado de Santa Catarina, deixar de congratular-me
com sua nova administração, pelos esplêndidos resultados que vem obtendo. Mais uma vez, desta feita no exemplo dessa administração competente e
realizadora, encontro motivos para reforçar minhas
convicções quanto às vantagens inerentes à descentralização político-administrativa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
O Século XX confirma, ao seu término, a sua
condição de mais produtivo em ciência e tecnologia
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ao longo de toda história da humanidade. A questão
é saber se também se poderá dizer o mesmo quanto
ao humanismo, pois a experiência ve demonstrando
não ser sempre a ciência benéfica à humanidade.
Veja-se o caso extremo da energia nuclear com seu
inusitados perigos, desde o mais dramático, a boma
atômica, ao vazamento de centrais como Chemobyl.
Agora o impacto origina-se na engenharia genética.
Há muito que a biologia avança ao lado de outras pesquisas científicas. Já se faziam grades pesquisas com vegetais, de extrema Útilidade na agronomia. Diferentes espécies, algumas criadas em
meios diferentes do original, até com outros tipos de
alimentação.
Em seguida as investigações rumara para os
animas, combinações moleculares muito mais complexas, enfim coroadas de êxito no recente caso da
clonagem, repetição de caracteres biológicos, numa
ovelha na Inglaterra, a hoje famosa Dolly.
Senhor Presidente, Senhores Senadores, Senhoras Senadoras, a pergunta apresenta-se inevitável: será com seres humanos a próxima etapa?
Quais as consequências?
Mesmo que quiséssemos ficar ao nível puramente circunstancial, sem referência à espiritualidade, teríamos de reconhecer problemas psicológicos
nos seres humanos clonados: qual seria sua idetidade íntima? Quem seriam o seu pai e sua mãe: o Estado e uma multinacional associados na criação?
Como reagiria o clonado diant-=_ das outras cópias e
do própio original?
Certamente e_staríaos criando uma pessoa infeliz, poblemática, capaz de imprevisíveis, porque inéditos, distúrbios de conduta. Uma inteira sociedade
de clones então poderia tomar-se uma verdadeira
ameaça à oura socedade. Parece sciece iction,
mas não é ficção científica. Tornou-se uma poencial
realidade, com ainda mais difíceis jmpficações sociais e políticas. Como se não bastasse os atuais
poblemas da humanidade.
Há inclusive quem proponha combinações genéticas de seres humanos com animas, para criação
de íbridos com ma fo[ça física, vista mais aguçada e
com outros [nstintosLI.HTlª-\ferdacl_eira_ abE!rração.
Não falta quem apareça cm uma suposta solução ainda mais bizarra, a criação de clones se cérebros, portanto sem sentimentos nem inteligência, só
para fornecerem por assim dizer peças sobressalentes biológicas aos seres humanos propriamente ditos. Uma solução no mínimo macabra, a tal ponto
pode ir a imaginação nesse caso desumana.

Maio 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Esta introdução científica, porém não cientifi- cista, abre a porta à indagação ética e mesmo religiosa, últimos baluartes dos direitos intrínsecos à
natureza humana: os clones teriam alma, espírito?
Seriam realmente seres humanos? Mesmo sem
consciência, corpos ambulantes descerebrados?
Claro que sim.
Na realidade seriam desvirtuamentos da natureza original, homens e mulheres descaracterizados
no físico ou até na mente, mas sempre homens e
mulheres. O uso apenas das suas carnes, ossos e
cartilagens significaria o término de um processo de
total mercantilização da humanidade, a venda dela
em grosso ou a retalho por multiplicação em laboratórios transformados e fábricas, fábricas de seres
humanos escravos dos seus criadores.
Daí a automática, inevitável reação negativa,
unânime, portanto de todas as religiões, à possibilidade de tais experimentos. Por isso me antecipei no
Brasil e apresentei projeto de lei proibindo por completo a clonagem com pessoas. Se algum ourtro Estado, em companhia de alguma multinacional, vai
terminar fazendo até industrialmente a experiência,
será problema deles, destas consequências estaremos nós, brasileiros, a salvo. Já temos bastantes
poblemas a resolver.
Nada disto impede, contudo, a pesquisa e uso
de limpeza, por exemplo, de células humanas das
suas doenças hereditárias, como já se faz hoje. A
engenharia genética prosseguirá avançando e nela
o Brasil terá importante participação.
Onde devemos nos deter, e juntar-nos aos que
advertem o mundo corno o faz com especial destaque
o Papa João Paulo II, é diante da ameaça à própria
humanidade. Não podemos nos temar cúmplices de
tais crimes. O Brasil, que há muito renunciou ao uso
da energia nuclear para fins belicistas, confirmará mais
uma vez seu profundo humanismo, ao aprovar o meu
projeto de lei ora no Congresso Nacional.
A sociedade brasileira precisa participar de
mais este debate, que afeta també a todos nós.
Muito obrigado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA {PSDB-RJ) -Sr.
Presidente, Sr.•s e Srs. Senadores.
A democracia representativa não é algo estático, sendo no século XX o que foi no século XIX,
nem igual na primeira metade do século XX como na
sua segunda metade. Fatos novos surgiram: o desenvolvimento de técnicas específicas na área da
administração pública; o desenvolvimento de teorias
e conhecimentos económicos, hoje situados mais no
Poder Executivo que no Legislativo; os anos de pa-
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ralisação da atividade legislativa, impedindo ao Parlamento, no caso brasileiro, a evolução compatível
com os desafios. Em suma: no Brasil, todos os poderes recuperados pelo Parlamento após a redernocratização, pela Constituição de 1988, não encon.tram no Parlamento, institutos e instituições capazes
de ajustá-lo ao tamanho de sua tarefa.
Exemplo: temos assistido, ano a ano, derrocadas na Comissão de Orçamento por falta de aparelhamento do Poder Legislativo diante da recuperação de poderes em matéria orçamentária.
Por isso digo que a democracia representativa
vive hoje complexa disjuntiva no que tange às relações entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Ela
vive, portanto, (e dentro dela, o Parlamento) de um
conjunto de atribuições para as quais demora a se
aparelhar. Isso faz o Poder Legislativo lento nas decisões, antigo na concepção administrativa e em
muitos casos poucos eficiente, embora insubstitutível, necessário e democratizante.
O instituto desafiador da medida provisória não
é, necessariamente, um mal em si. Ouso, até, afirmar que a medida provisória não é, necessariamente, um instituto exclusivo do parlamentarismo como
se costuma dizer; ela pode até vir a inovar o presidencialismo, exatamente porque na velocidade contemporânea há matérias da área econômica que necessitam de rápidas decisões e muita vez de sigilo
durante o seu período de gestação. Daí a importância de regular o fluxo das medidas provisórias como
-se v6toiJ esta semaná"no ·senaâo; "aísciplinando~as.
O abuso das medidas provisórias é instrumento autoritário e revogado do Poder Legislativo. Por outro
lado, com a lentidão decisória do Parlamento, sem
elas o Governo imobiliza a sua ação quando se trata
de matérias que dependam do Congresso Nacional.
O Substitutivo do Senador José Fogaça, aprovado quarta-feira última, propiciará avanços na relação do Poder Legislativo com o Executivo, sem embaraçar o Governo, mas sem fazer com que o Congresso ceda em demasia e o Governo transforme as
medidas provisórias em decretos-leis disfarçados.
Tais avanços devem ser olhados como etapa
no processo de entrosamento e inter-relação entre
os Poderes. Não podemos ter a pretensão de esgotar a complexidade de tal matéria com a nossa sapiência, até porque os processos institucionais são
complexos. A solução oferecida na semana que passou, à racionalização de um processo através do
qual Executivo e Legislativo entrosem-se através
das medidas provisórias, em vez de tê-las como fator de separação ou conflito.
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Trata-se de aperfeiçoar o presidencialismo já
que o País até hoje não teve a lucidez de adotar um
modelo parlamentarista.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) - A
Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às quatorze horas e trinta minutos,
a seguinte:

ORDEM DO DIA
-1-

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N.2 1, DE 1995
Segundo dia de discussão, em segundo turno,
do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n. 2 1, de 1995, de autoria do Senador Esperidião
Amin e outros senhores Senadores, que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal (adoção de
medidas provisórias), tendo
Parecer sob n.2 150, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2 85, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 2 85, de 1996 (n. 2 268/96, na Câmara dos .Deputados), que aprova as modificações
introduzidas no Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, tendo
Pareceres favoráveis, sob n. 2s 153 e 154, de
1997, das Comissões
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e
- de Assuntos Económicos.
·- -3- ..
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 2 11,
DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.2 11, de 1997 (n.2 317/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Consular entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em
Terceiros Países, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n.2 133, de 1997, da
Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2 _14, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 2 14, de 1997 (n. 2 316/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste
Complementar ao Acordo de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica, para cooperação na Área de
Transportes, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo <;le Cuba, em
Havana, em 30 de janeiro de 1996,lendo
Parecer favorável, sob n. 2 13( ·de 1997, da
· ··
Comissão
-de Relações Exteriores e DefeSa. Nacional

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N. 2 20, DE 1997 ·
Discussão, em turno único, d-o· Projeto de Decreto Legislativo n. 2 20, de 1997 (n.0 335/96, na Câmara dos Deputados), que 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 Beijing, em 13
de dezembro de 1995, tendo
··· ·
Parecer favorável, sob n.2 135, de 1997, da
Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.º 22, DE 1997
.
DisCussão,. em tu mo único, do Projeto de Decreto Legislativo n.2 22, de 1997 (n.~ 312196, na Câmara 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 de Paz na ONU em Moçambique (ONUMOZ),
celebrado entre o Governo da Repúblíca Federativa
do Brasil e a Organização das Nações Unidas, tendo
Parecer favorável, sob n. 2 136, de 1997,. da
Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.2 23, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.2 23, de 1997 (n.2 329/96, naCâmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo âa República Francesa, relativo ao Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes das
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Missões Oficiais de cada Estado no outro, ceíebrado
em Paris, em 28 de maio de 1996, tendo
Parecer favorável, sob n.2 137, de 1997, da
Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 27, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 2 27, de 1997 (n.• 369/96, 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, Bahia e Ceará para Projetes Ambientais,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília, em 26
de agosto de 1996, tendo
Parecer favorável, sob n.• 139, de 1997, da
Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-9PROJETO DE RESOLUÇÃO N.247, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 2 47, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos com conclusão de
seu Parecer n.• 123, de 1997), que autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação c'e crédito
sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao
Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 1O
de dezembro de 1996, junto à Caixa Económica
Federal.
-10PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 2 50, DE 1997

Discussão, em tu.rno único, do Projeto de Resolução n.• 50, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de
seu Parecer n.• 146, de 1997) que autoriza 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 Eco!lomic Cooperation Fund- OECF, destinada ao financiamento, parcial, do Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades do Entomo da Bahia de Todos os Santos.
(Em virtude de adiamento)

-11MENSAGEM N. 0 54, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n. 2 54, de 1997 (n.2 94/97, na
origem), de 16 de janeiro do corrente ano, pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Alfonso Celso de
Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe do Quadro
Permanente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Áustria, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República Eslovaca.
-12MENSAGEM N. 2 57, DE 1997

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
__ Discussão, em tu mo único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n. 2 57, de 1997 (n. 2 148197, na
origem), de 30 de janeiro do corrente ano, pela qual
o Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a
função de Embaixador do Brasil junto à República
da África do Sul, exercer a de Embaixador do Brasil
junto à República de Maurício.

-13MENSAGEM N.2 91, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defes_a Nacional
sobre a Mensagem n.• 91, de 1997 (n.• 428/97, na
origem), de 14 de abril do corrente ano, pela '!ual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Luiz Felipe de
Seixas Corrêa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Argentina.
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva\ Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h01min.)

144

ANAIS DO SENADO FEDERAL,

Ata da

~

5~

Sessão Deliberativa Ordinária
em 7 de maio de 1997

Sessão Legislativa Ordinária, da 5~ Legislatura

Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo, da Sra. Júnia Marise,
do Sr. Ronaldo Cunha Lima, da Sra. Marluce Pinto e do Sr. Romeu Tuma.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos V aladares Artur da Tavola- Bello Parga- Benedita da SilvaBeni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto Geraldo Melo -Gerson Camata- Gilberto MirandaGilvam Borges - Guilherme Palmeira - 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 - 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 - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre
Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet - Regina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma- Ro. naldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de .78 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente
da presente sessão será destinado a homenagear a

memória do educador Paulo Freire, nos termos do
Requerimento nº 305/97, de autoria da Senadora
Marina Silva e outros Srs. Senadores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCO/PTRJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores,
esse tempo dedicado à memória do grande. educador Paulo Freire trouxe-me à tribuna para falar da
minha dor, do meu sentimento, em razão desta
grande perda para todos nós brasileiros.
Homenagear aquele que tenha dado uma contnbuição do seu conhecimento, é uma homenagem;
mas homenagear a quem fez do seu conhecimento
um instrumento de conscientização e organização
de um segmento da sociedade é mais que um
aplauso, merece mais que um louvor.
Tenho uma admiração muito grande por esse
personagem, porque ele, com aquele seu jeito macio
de dizer as coisas, sempre colocou palavras certas
nos momentos certos.
Ao entender que esse homem tinha um desejo
enorme no seu coração, de que este País não tivesse uma analfabeto sequer e, ao mesmo tempo~ que
a educação estivesse voltada para o i~eresse do
acréscimo da consciência e da organização do indivíduo .
Dizia eu ontem, em comunicação inadiável,
que Paulo Freire deixou suas marcas no morro do
Chapéu Mangueira, onde vivo até hoje.
Quando ali chegou, com um método de educação revolucionária, a sua presença física e o seu conhecimento significavam que teríamos uma nova forma de aglutinar as pessoas em tomo dos seus problemas e através de um processo educacional, para
que pudéssemos, organizadamente, bus_car os nossos interesses e também o nosso aprendizado.
Esse homem, esse educador, que não viu barreiras e que pôde, ao longo da sua trajetória de vida
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não tem um milésimO sequer do que ele conseguiu
como educador, contribuir não apenas dentro do
passar para nós, em particular para Benedita da SilBrasil mas também fora dele. O Brasil deve muito a,
Paulo Freire, deve muito mais ainaa. por não ter reva.
conhecido, oficialmente, a sua contribuição intelecFoi assim, exatamente assim, que comecei a
tual didática, que fez com que a comunidade faveladar os meus prímeírospa~sos; dando de graÇa o
da, não apenas do Estado do Rio de Janeiro mas do
que de graça-tinha reeebido. Comecei a dar aulas
País, tivesse uma organização consciente, voltada
por esse método, sendo uma professora leiga, porpara o interesse da organização comunitária. Talvez
que aprendi com ele que o saber que eu tinha precipoucos saibam disso.
sava ser trocado com o saber que os outros também
tinham. Foi assim que comecei a dar aula e a intePois bem, foi através da leitura e da educação
ressar-me a realizar, de certa forma, o sonho de mido método revolucionário de Paulo Freire que connha mãe, pois àquela época era bom ser professora,
seguimos organizar a comunidade e, como disse onera dignificante.
tem, aprender que o Ivo, na favela, não vê a uva,
que o Ivo, na favela, vê a vala, e que o Mimi não bePassaram-se muitos anos e eu não tive oportubia o leite do prato, mas que se matava o Mimi para
nidade de formar-me professora aos meus 18, 19
poder ter um alimento na mesa. Este é o método
anos. Mas, um pouco adiante, com o Método Paulo
Fielre, pude reafizar o-senti() de mamãe-e-também
que, atribuído a essa didática, fez com que pudéssever a utilidade de trocar informações e ver nascer,
mos entender que, como cidadãos, teríamos direito
à educação. E uma educação, para que possa ser
crescer, pessoas que hoje encontro casadas e na
plena, total, deve estar associada aos direitos fundauniversidade. Essas pessoas puderam freqüentar as
mentais do ser humano.
escolas públicas do País porque passaram por esse
Método, que organizadamente pôde exigir que a esE falávamos do saneamento básico na comunicola oficial, a escola pública tivesse vagas para seus
dade. Uma comunidade que pôde, através desse
filhos e para elas próprias.
método, sair do poço em que vivia, ter uma organização política consistente e enfrentar a adversidade
Que contribuição magnífica é, na vida de uma
cidadã, passar para uma pessoa que, no tempo deque assolou e ainda assola muitas comunidades,
vido, pôde apenas freqüentar o primário, toda a
que é a ausência do Poder Público no atendimento
energia e informações que a fizessem acreditar que
às demandas dessas comunidades.
Este é o nome que estamos homenageando.- -essa possibilidade viria. Não importava quando. E foi
o que realmente aconteceu.
Mas, mais que um nome, um personagem; mais que
Anos se passaram e lá estava eu freqüentando
um personagem, é um ser humano extraordinário,
a escola, e, depois, a universidade. Tudo isso por
cuja vida foi de utilidade em cada segundo e que
conta daquela grande contribuição, que começou na
soube viver, nos momentos mais difíceis, a consescola primária, com aquele método revolucionário,
ciência de que um povo livre é um povo educado. E
dando consistência à consciência dos menos favorepor isso contribuiu. Para ele, não precisaria de um
cidos.
grande monumento chamado escola. Para o seu
método, precisaria apenas que tivéssemos as pesPaulo Freire, muito obrigado! Você merece de
soas interessadas e localizadas para ali começar o
todos nós esta homenagem.
aprendizado.
-- ·auero dizer aos seus familiares o quanto ele
Foi com ele que aprendi que, na verdade, o
foi bom e generoso com os menos favorecidos. Mas
professor não ensina, que há uma troca de informa- -----gostaria de registrar, particularmente, os meus agradecimentos e dizer da minha dor e do meu reconheções, num processo muito rico entre o educador e o
cimento. Desejo mandar meu abraço a essa família __ _
que está sendo educado. Porque tanto um quanto
enlutada, esposa e todos os filhos que Paulo-F·t·-· -outro receberam uma cultura de classe social, pelos
seus conhecimentos regionais, climáticos, uma culteve- entre os quais me incly_O-.,;;-;::;-a'~~ P~~n:~
pelo reconher:iroe"*"".....,---mUito gf"'l.. ~e
tura rica, trocada no momento em que se está evor~.._.,...---luindo um pensamento para chegar à sistematização
Não poderia deixar de fazer esta grande home__ --"o
de um método.
nagem
a todos os seus familiares.
Foi com ele que aprend_i Q.. v»k,--·Paulo
Freire, meu abraço e minha saudade. E,
Professor nuf!l~~i(Jf.'S""iª~---; Srs. Senadores, essa
pode crer. saber não ocupa lugar. O que plantou, es.,_,,rerfãgsm que gostaria de fazer a Paulo Freire
==~~~~-~=="
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taremos colhendo, enquanto houver um fôlego de
vida em cada um de nós, brasileiros.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senadores,
quem melhor do que eu poderia prestar esta homenagem derradeira ao Educador Paulo Freire seria,
sem dúvida alguma, a nossa brilhante companheira,
Senadora Marina Silva. Infelizmente, S. EJ<ó' se encontra adoentada e está sendo medicada nesta
Casa. Portanto, venho prestar, de improviso, esta
homenagem, sem ter o tempo necessário para elaborar um panegírico que o Educador Paulo Freire
merece e, assim, deixar que as emoções preencham
o vácuo, o vazio de uma releitura da obra desse
grande brasileiro.
Paulo Freire é o exemplo de coerência. a virtude que ele sublinhou e, tal como - parece-me aconteceu com Sócrates, melhor soube cultivar.
Contra ele, contra a sua formação, bateu a violência
do regime militar, as agruras do desterro, e Paulo
Freire manteve a sua virtude principal: a sua coerência. Também só a Sócrates foi dada a oportunidade,
quando lhe entregaram a chave da liberdade, de sair
de Atenas, de refugiar-se e de ser um bárbaro e não
um ateniense. Mas Sócrates não quis; preferiu, ao
contrário do que afirma Stone no seu livro intitulado
O Julgamento de Sócrates, manter a virtude das virtudes - a coerência -, e morrer ateniense, morrer fiel
às suas idéias e às suas convicções.
Paulo Freire afirma essa sua predileção pela
coerência, e por ela, com certeza, diante de um
•ama-me ou deixa-me•, deixou-nos logo após o Golpe de 1964. Como aquele Golpe fez revelar a grandeza de tantos brasileiros, que se não tivessem saído dos limites de nossas cidades, de nossos Estados e de nosso Pais, .talvez não tivessem revelado
· as suas enormes, imensas potencialidades!
Paulo Freire conservou, entre as muitas virtudes que adornam a sua personalidade, a simplicidade. Algumas vezes estive com ele, proferindo as
-<:ua,;_palestras aqui em Brasília e nas cidades satéliies ,.,_ ~-._:;;: ~-~ '"loletos, professores e alunos ávidos
por aprenoer ;:;.:.:r. €''"' '" c,:;_· ...,i>tocjo, a sua sabedoria, a sua simplicidade. Ele era grar;.,.._, .-...., o Iiimalaia o é, sem ter consciência de sua granaeza,
sem ter o orgulho de ter atingido as dimensões que
atingiu.
Todos nós, num certo momento de nossas vidas, nos inquietamos e os reacionários e conserva-

Maio 1997

dores se inquietaram muito mais diante de um método que, no início dos anos 60, Paulo Freire trouxe
consigo para Brasília. Partindo de algumas verdades
axiomáticas evidentes por si mesmas, Paulo Freire
transformou-as nos fundamentos do seu método. A
pedagogia tradicional não havia feito a revolução
que ele esperava, portanto ele o fez. Um verdadeiro
'Ovo de Colombo", com a simplicidade que o caracteriza e pela faculdade que sempre teve de ver o
mundo de um ponto de vista diferente: não do ponto
de vista do dominador, da cátedra, do pólo superior
que pretende iluminar a humanidade lá embaixo; ele
era a própria humanidade lá de baixo e se conservou fiel ao seu ponto de vista e à sua visão do mundo.
Paulo Freire retirou do altar e do pedestal o
professor antigo, o mestre, o magister dixit e transferiu para lá a sua modéstia, a sua noção de igualdade, o seu pensamento de que só transformaremos
o munq() .na medida em que abandonarmos o nosso
egoísmo 'para participarmos da ação social coletiva
transformadora. Conhecer o mundo e transformá-lo,
muitas vezes pareciam atos, práticas, atitudes diferentes umas das outras, mas Paulo Freire percebeu
a unidade. A inquietude humana leva o homem à
ação, e a ação humana desvenda e desvela o mundo para a consciência do homem. Conhecimento e
prática. Portanto, trazer para a sala de aula a prática
externa de cada um dos alunos; nivelar, igualar essa
prática externa com a do professor, a do orientador;
quebrar o pólo que separava o aluno do mestre,
mostrar que o processo de aprendizagem é e sempre foi um processo de formação da consciência coletiva, da qual o professor participa, se beneficia, em
qualquer nível em que ele esteja ensinando. O professor que não aprende com os alunos é um mau
professor.
A Pedagogia do Oprimido mostra que; através
da prática; podemos-atingir o processó de conhecimento e enriquecimento da consciência. É através
da consciência enriquecida que temos condições de
transformar a prática. Esse processo tão simples,
tão óbvio, tão axiomático é um dos pilares em que
Paulo Freire sustenta a Pedagogia do Oprimido.

•

Portanto, o que nós percebemos é que Paulo
Freire, ao trazer a vida para r:ientro da sala de aula,
trou~" ::om ela não apenas a linguagem adequada
~ "7- ">!unos, üt.: cta roça, ou dos subúrbios ou de
qualquer s~;.. ·-+,., <:QCial em que eles fossem constifuiaos;-em- que eles e»t.;,. -::·- ..;"P.naG-como crianças. Ao invés de símbolos vazios: ;:., ;:. , - ~ ... "'-há..
bê-o-bó, linguagens ocas, Paulo Freire trazia a lin-
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guagem da vida, a linguagem das experiências vividas por cada um daqueles que compunham a S_<!lª_
de aula, o ambiente de aprendizagem, transformação e formação das consciências.
Paulo Freire não ensinou poder ler; ensinou,
principalmente, que ler é poder. É por isso que, no
Brasil, as classes dominantes, as elites, jamais quiseram deixar que o povo aprendesse a ler.
Portanto, são essas as pequenas armas que
Paulo Freire transmitiu, com uma inteligência, uma
perspicácia que lhe são peculiares, com a modéstia
que alguns gênios sabem cultivar ou possuí-la. E,
não podendo ser um cidadão do Brasil, transformouse num cidadão do mundo. Em Estocolmo, na Suécia, em uma de suas praças principais, existe uma
estátua erguida a Paulo Freire. Poucos brasileiros,
ao longo da nossa história, tiveram uma consagração como a que ele recebeu dos suecos. Mais de 50
países se beneficiaram do seu método. Expulso do
Brasil, foi para a Bolívia; não pôde ficar na Bolívia,
seguiu para o Chile, do Chile para os Estados Unidos, e de lá para os confins do mundo. Esse fantástico andarilho acabou sendo readmitido. Já reconhecido como um dos maiores pedagogos do mundo,
em 1979 pôde reingressar ao Brasil, que lhe tratare.
tão mal e compreendera tão pouco suas idéias.
Aqui, Paulo Freire continuou o seu trabalho;
trabalho que fora interrompido logo em seguida ao
Golpe de 1964. Assim, ao voltar para o local que ele
tanto amava e onde não pôde aplicar a força de seu
gene, continua a desenvolver as suas atividades tão
produtivas, tão voltadas para o social, tão irrequietas
diante da necessidade de transformação de nossa
sociedade.
Finalmente Paulo Freire iria receber uma homenagem muito especial, à qual ele deu um valor
específico, diante de tantas honrarias que ele acabou recebendo ao longo de sua vida.
Ele receberia· o título de Doutor Honoris Causa, em Cuba, das mãos de Fidel Castro. E é isso
que para ele tinha um significado inigualável. Mas
nem esse projeto e nem o outro, de, depois de ter
passado dez anos na Suíça, mudar-se agora para
os Estados Unidos e lecionar na Universidade de
Harvard, que o chamava, ele pode concretizar.
Morreu sonhando, morreu desejando espalhar
as suas idéias, colocar o Método da Pedagogia do
Oprimido a serviço dos oprimidos do mundo; igualar,
como ele havia feito nas salas de aula, os diferentes,
o professor e os alunos. E, assim, Paulo Freire continuou a ser o sonhador que sempre foi.
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"A prática educativa é uma prática policoloca ao educador Uma -fiip1unf,uma opção, ou seja, você educa com vistasa um certo_ id_eÊl· É o s_onho de sociedade
que você tem. •
"Não há democracia sem a convivência com o diferente. Se você recusa o diferente, você discrimina o diferente, o que é
um absurdo. A democracia não pretende
criar santos, mas fazer justiça".
"Fui castigado porque mostrei que a
miséria dos famintos não é castigo de uma
perversidade do Papai do Céu, mas se deve
à falta de conscientização das pessoas que
vivem no analfabetismo. Eu não teria sido
objeto de repulsa se tivesse me limitado ao
ba-be-bi -bo-bu. •
"Eu procuro me ver como um homem
que historicamente esteve num certo local e
em certo espaço. Apesar de ser apaixonadamente recifense, foi por causa do Recife
que me tornei um andarilho do mundo. Então eu me vejo assim: como alguém que viveu um momento histórico e tentou fazer alguma coisa•.
tica~ue

E fez muito. Fez o suficiente para que nós, do
Partido dos Trabalhadores, tenhamos orgulho de têlo como um dos maiores, senão o maior, de nossos
correligionários; a ponto de nós, como cidadãos brasileiros, termos orgulho de tê-lo como um concidadão nosso.
Paulo Freire não teve orgulho em sua vida, trocando-o por uma modéstia exemplar. Nós, agora, temos orgulho, muito orgulho de Paulo Freire.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãg_ .do orador) Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Sr"s e Srs.
Senadores, como já foi dito pela Senadora Benedita
da Silva e pelo Senador Laura Campos, nós, do Partido dos Trabalhadores, tínhamos grande estima, admiração, reconhecimento e respeito pelo extraordinário Professor Paulo Freire.
Deveria estar aqui conosco, prestando esta homenagem à sua memória, a Senadora Marina Silva
que, infelizmente, se encontra, neste instante, no
Ambulatório do Senado, recuperando-se de um problema de saúde. Estimamos a melhora de nossa
querida Senadora Marina Silva. E aqui trago algumas reflexões que ela própria iria transmitir hoje sobre Paulo Freire.

~~~~~~~~~~-------------------------~--------------------------------------------~----------------
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Eleanor Roosevelt disse: "Ninguém pode fazer
você se sentir inferior sem o seu consentimento." E
Barbra Streisand: "Você tem que se descobrir, descobrir o que faz e acreditar nisso. • Essas são algumas observações que Helen Exley organizou em
"Mulheres-Os melhores pensamentos."
A Senadora Marina Silva estaria aqui dizendo
como Paulo Freire pensava e falava com simplicidade; sentia e fazia as coisas com muita profundidade.
Sua preocupação central era a liberdade da cidadã e
do cidadão, conquistada de maneira consciente. A
educação era sua principal arma. Não era a única,
porque o amor ao outro nunca foi para ele um princípio superado.
Falou-se, discutiu-se e propalou-se bastante o
seu método de alfabetizar, de encaminhar o processo formativo. Se estamos de acordo com seu método, não e o fundamental. Fundamental é o seu conceito de pessoa humana, que ele concretizava nas
suas relações pessoais e profissionais, e terá que ficar como a sua maior lição educativa.
Na verdade, muito mais do que o método, Paulo Freire procurava ressaltar que ele tinha uma filosofia de educação. Conhecemos sucessos com
essa forma de iniciar o processo educativo. Críticas
houve ao seu método, mas nunca ouvimos nem fomos testemunhas de um conceito equivocado de relações sociais e afetivas, de um modelo de sociedade defendido pelo Mestre, amigo e companheiro
Paulo Freire.
Que saudade! Mais um grande companheiro e
um grande mes~re que perdemos em nosso Partido,
o PT. Espero que permaneça entre nós, que não esqueçamos seus ensinamentos e seu crédito dado ao
nosso trabalho, no Partido dos Trabalhadores. Paulo
Freire foi, em verdade, também, um dos inspiradores
do PT. Ele foi um dos seus formuladores e um dos
que, na primeira hora, estava conosco, com Lula, na
. organização do Partido.
Através dos escritos, o Professor Paulo Freire
nos ofereceu mais de vinte obras, registrando o seu
pensamento e suas experiências, que, para nós,
passavam a ser grandes e efetivos ensinamentos.
Sobre o seu pensamento acerca do processo
educativo, contamos com mais de trinta títulos entre
nacionais e internacionais, ora discutindo suas
idéias sobre a formaçãc do educando, sua proposta
de método de alfabetização ou mesmo relatando experiências baseadas nos seus ensinamentos.
A repressão política à sua contribuição e o longo afastamento que viveu de nosso País não o amedrontaram nem o impediram de permanecer na luta
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pela elevação do nível cultural de nossa população e
de contribuir para que, através do conhecimento, os
trabalhadores brasileiros obtivessem maior poder de
intervenção na construção de uma sociedade onde
devem se constituir o sujeito e o principal protagonista da história.
Uma ou muitas homenagens se constituem em
recurso, com certeza frágil e insuficiente, mas se
constituem em um dos instrumentos que podemos
utilizar para fazer com que Paulo Freire permaneça
mais presente no nosso quotidiano, no nosso carinho e no nosso eterno agradecimento.
Sr. Presidente, justamente nesta semana está
presente em-Brasília um número muito grande de
secretários municipais de educação de todo o Brasil,
bem como professoras e educadoras. Aqui estão algumas dessas pessoas, como Anita Curcar, Eliana
da Silva Souza, Odair Marques da Silva, que é Secretário de Educação de Hortolândia, e Josélia Eliete
Longato Fuídio, Secretária de Educação de Mogi-Mirim, todas entusiasmadas, emocionadas e falando
de suas
lembranças
de Paulo Freire.
-- - ----A professora Josélia, por exemplo, hoje Secretária de Educação de Mogi-Mirim, nos relatava, há
pouco, como ela própria utilizou o método, a filosofia
de Paulo Freire, ao lecionar e alfabetizar adultos no
acam~>_arn~nto_dos trab-ªlhadQre~~e_rn 1e_rra., _no vi:zi.. _
nho Município de Sumaré, e como aplicou o seu método. Já na primeira aula, pediu ela aos seus alunos,
trabalhadores sem terra, que escolhessem algumas
palavras que tivessem a ver com suas vidas. E os
alunos escolheram, por exemplo, as seguintes palavras: luta, que tinha ver com a luta pelo direito de
trabalhar na terra; mina, justamente para signifiCar
toda a dificuldade de se encontrar água, eles precisavam encontrar uma mina para que pudessem ter
água; terra, obviamente, e farinha, que é um- dos
seus principais alimentos, por exemplo. a-fárinha de
mandioca. A partir dessas quatro palavras, a professora os estimulava a pensar e contar suas histórias.
O seu método, o seu procedimento era registrar por
escrito a história de cada um deles e mostrar, no papel, a história, de tal maneira que essas pessoas pudessem não só aprender a ler, mas também a pensar no sentido de cada palavra, de tal maneira que,
ao pensar em sua história, pudessem também pensar em como transfom1ar suas próprias vidas, para
alcançar a cidadania plena.
Esses mesmos alunos que foram alfabetizados
no acampamento de Sumaré acabaram construindo
a sua primeira escola, com caixotes de madeira.
Como não havia lousa, quadro-negro, a professora

a
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Eliete utilizava, no seu lugar, uma porta, que tinha
que ser umedecida para se apagar o que estava escrito com giz. E a professora tinha que esperá-la secar para continuar a aula.
Aqui está um exemplo do entusiasmo de uma
professora que utilizou o Método Paulo Freire, a sua
filosofia, para ajudar a transformação da vida das
pessoas.
Frei Beto - que está hoje em Israel acompanhando o Presidente Nacional da CUT, Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, em uma visita que ambos
fazem como peregrinos cristãos, convidados que foram pela Escola Bíblica dos Dominicanos, em Jerusalém - escreveu uma bonita manifestação, que foi
lida durante a missa de corpo presente, na PUC, no
dia do enterro de Paulo Freire, sábado passado. Frei
Beta falou sobre como Paulo Freire havia ensinado
a Pedro o sentido das palavras e como Pedro poderia transformar as coisas no mundo.
Paulo ensinou a Pedro sobre a uva, que era
não apenas um fruto que continha sementes, mas
que, justamente pela mão e pelo trabalho de Pedro,
primeiro, poderia ser multiplicada. Poderia Pedro semeá-la, lançar sementes sobre a terra e fazer com
que nascessem outros frutos; também pelo trabalho
das mãos de Pedro poderia ele amassar a uva e
transformá-la em vinho, o alimento que daria sentido
à vida.
Por aí seguia a forma de Pedro perceber como,
pelo seu trabalho, pela sua ação, pela sua vivência
em meio àqueles que conviviam com ele, poderia
ele transformar a vida das pessoas.
Paulo Freire infelizmente não foi convidado,
como tantos educadores no Brasil imaginavam,
como tantos de nós acreditávamos, a se tomar nosso Ministro da Educação, Ministro que seria reconhecido por todos como notável.
Era esta, aliás, a expectativa de Lula quando,
em 1989 e 1994, fqi candidato a Presidente. Coube
a Luiza Erundina, quando eleita Prefeita, em 1988,
convidar Paulo Freire para ser seu Secretário Muni·
cipal de Educação. E ele deu uma contribuição notá·
vel, com o lançamento, por exemplo, do Mova, que
alfabetizou mais de 35 mil adultos em São Paulo;
deu também extraordinária importãncia à renovação
das escolas, à expansão do ensino público e à for·
ma de participação de professores, educadores, familiares e funcionários de toda a rede escolar na dis·
cussão sobre todo o processo pedagógico.
Paulo Freire, se não se tomou o Ministro da
Educação do Brasil em virtude da sua contribuição
seja para os povos da África, seja para os educado-
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res na Europa e nos Estados Unidos, seja pelo reconhecimento desuafíção entre todos os povos da terra, hoje, podemos dizer que não se tomou Ministro
da Educação no Brasil, mas o seu destino, a sua
contribuição e o reconhecimento que todos os educadores têm .da sua. CQI1tribuição lransfQrmaram-no
em Ministro da Educação da humanidade.
cA-nossa saudade, o nosso agradecimento e a
nossa homenagem também aos seus familiares, a
Anita, a Elza - que já havia falecido - e a todos os
seus filhos. Queremos, sobretudo, compartilhar da
dor de todos os professores que são seus alunos e
seguidores de sua obra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à lista de oradores inscritos.
Cc.ncedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para reportar-me a duas matérias do jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Primeiro, com relação
à decisão da Juíza Salete Maccalóz, que suspendeu
o leilão da Companhia Vale do Rio Doce. Quero parabenizá-la.
Temos visto, no Rio de Janeiro, várias juízas
tomarem decisões importantíssimas, com muita
consciência, e eu go~ria de falar a respeito de Salete Maccalóz.
Essa juíza é conhecida no Brasil, conhecida no
Estado do Rio de Janeiro pela sua justeza. Quando
julga uma causa, ela leva à sociedade não apenas
uma reflexão, mais do que isso: ela tenta mostrar
àqueles que têm burlado as leis que a lei é o caminhe do diálogo, do entendimento para o cumprimento do direito.
Salete Maccalóz, como bem diz a matéria - solicito a publicação das duas matérias :,__garantiu aos
inativos a. corre@o. sal<!rlal_ d~ 1-4'~~:Todos .conhecem aquela grande briga, e ela ficou então conhecida como a defensora dos trabalhadores. ~ a juíza
que tenta uma leitura mais consciente em relação à
questão das perdas .e ganhos referentes aos direitos
dos trabalhadores.
A Drª Salete foi mais adiante quando concedeu
a 10 funcionários civis -do Ar5enal de Marinha a incorporação de um reajuste de 33,46%, referentes às
perdas do Plano Collor.
Ela é considerada um terror para as autoridades que não julgam com justeza os direitos e as reivindicações soliçitadas._ Mas el<~ não é um terror; é
uma mulher corajosa, consciente. E é de mulheres
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como essa que estamos precisando. Está- faltando
essa presença feminina no mundo jurídico, para
que, juntamente com o mundo masculino, majoritário, possamos compreender as diferenças e trabalharmos para que a Justiça seja feita.
Quero parabenizá-la, portanto, porque dizem
que 'alegria de pobre dura pouco'. Mas tenho certeza de que a decisão tomada pela juíza foi a mais
correta. Se valer o leilão de privatização da Vale do
Rio Doce, o tempo dirá sobre o erro cometido. Tenho certeza de que o tempo dirá, mas, mais do que
o tempo, ouviremos as vozes roucas das ruas, ouviremos as vozes daqueles que têm o papel de administrar, de gerenciar uma política económica, em saber que esses recursos foram retirados do controle
da administração pública.
Por isso, Salete Maria Maccalóz faz jus não à
fama que tem de ser Juíza de causas polémicas,
mas pela firmeza com que trata das questões sociais e pela firmeza com que decidiu a respeito da liminar que suspendeu o leilão da Vale do Rio Doce.
Outro assunto que me traz a esta tribuna, e sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção, referese à comunicação, à liberdade individual e coletiva.
O jornal O Dia publica, com o tema 'A Lei do Silêncio', que os evangélicos poderão ter as suas igrejas
fechadas caso venham a fazer barulho.
Eu gostaria de abordar esse assunto porque
estamos falando de um dispositivo constitucional
que garante a liberdade e a manifestação das religiões. Os argumentos citados na matéria, pelo Alexandre, dizem que o Governo municipal nada tem
contra as manifestações da igreja, só quer que ela
cumpra a lei em relação ao limite estabelecido de
decibéis, que são 60; e a igreja está usando 77.
Cada religião tem a sua forma de cultuar a
Deus. A Igreja Católica é totalmente diferente das
igrejas evangélicas, principalmente das chamadas
· Igrejas Pentecostais, que usam instrumentos, que
contam com a participação de vários corais. Até a
leitura bíblica não se faz em silêncio, mas, didaticamente, acompanhada pelos fiéis.
Há uma falta de conhecimento também em relação ii lei do silênCio, que começa a vigorar após as
22 horas. Existem outros determinantes da lei que
impedem que façamos barulho, a não ser que se trate de uma instituição como um clube, uma escola de
samba e, no caso, uma igreja que tenha os seus cultos realizados à noite e que obedeça rigidamente o
horário. Na maioria das vezes, quando há um avanço, o horário termina às 21 ou 21 h30min.
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Então, é possível não haver liberdade para essas igrejas - primeiro, porque é inconstitucional - se
for cumprido o dispositivo constitucional que estabelece a lei do silêncio para essa manifestação. É
como se, em um desfile de Escola de Samba da
Mangueira, por exemplo, alguém dissesse que é terminantemente proibido o barulho do surdo, um dos
mais conhecidos de5faques desse desfile. De longe,
todo o mundo conhece o surdo da Escola de Samba
da Mangueira.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Desculpe interrompê-la, Senadora Benedita da Silva, mas a
Mesa prorroga a Hora do Expediente para que V.
Exº possa concluir o seu discun?O.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Continuando,
estaremos, se vigorar o que está preestabelecido na
lei, proibindo essa Escola de se apresentar no dia do
desfile das Escolas de Samba.
Pois bem, além de ações religiosas, as Igrejas
preStam umserviÇolmpórtarite-ànaÇao brasileira na
área social, com creches, atendimento aos idosos,
aos viciados. Portanto, essas Igrejas não podem ter
as suas portas fechadas. Estou, nesta tribuna, legislando não em causa própria, mas pela causa da liberdade, da liberdade de manifestação.
Não recebi nenhum pedido para falar a esse
respeito. No entanto, faço-o, porque acredito que, já
que convivemos em uma sociedade democrática, a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente não poderia
ter publicado no Diário Oficial do Município portarias suspendendo cultos religiosos na Igreja Assembléia de Deus, na Rua Chile, em Bangu, e na Igreja
Evangélica Pentecostal, na Rua Vítor Guisard, em
Senador Gamará.
Stl!s e Srs. Senadores, entendo que, neste momento em que estamos tratando da questão da comunicação, não pode haver impeditivo para as Igrejas que tradicionalmente tazem esse tipg de manifestação em seus cultos. Como suspender os corais
das crianças, os corais dos jovens? Como suspender os corais da terceira idade?
Recebemos, aprovamos e apoiamos manifet.tações de outros países, como aconteceu agora com
uma companhia americana que trouxe u111_~~presen
tação de- irmãos que mostravam canções evangélicas, um gospeLOs que assistiram ao _espetáculo,
no MetropoTitan nORio de Jáneiro_:_pagaram caro
pelo ingresso. Por que também não garantir essas
vozes dentro das nossas instituições, quer sejam católicas, quer sejam_ protest.:.ntesL_guE!r seja!11__cªndomblecistas? o importante é que essas instituições
receberam de nós, do Congresso Nacional, através
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da nossa Constituição, o direito de se manifestarem
com liberdade, sem que lhes seja atribuída a. responsabilidade P.ela poluição sonora.
Se se começar pela Igreja, terão que atingir
também os setores que, em suas manifestações,
atingem os seus 70 ou 80 decibéis, com horário
marcado para término, como é o caso das Igrejas.
Estaremos impedindo também que outras manifestações não-religiosas, as escolas de samba, os bailes
funks se apresentem caso sejam adotados os critérios preestabelecidos pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Portanto, não se trata de questão municipal;
estamos tratando de temas nacionais: primeiro, a liberdade; segundo, o fato de que a Constituição brasileira garante esse direito; terceiro, que há regulamentação na lei para que se faça uso de som em
decibéis determinados.
Sr. Presidente, novamente solicito que estas
duas matérias: "Polémica é o nome dela", que é a
decisão da juíza Salete Maria Maccalóz, e a "Lei do
silêncio para os evangélicos' fossem publicadas na
íntegra. Espero que aqueles que não as tenham em
mãos possam, depois da publicação, lê-las e analisá-las. Quem também ouvir a TV Senado poderá
comprovar que uma voz nesta Casa se manifestou
no sentido de que não podemos aceitar essa decisão, na medida em que ela fere os direitos constitucionais da liberdade, da religião e de suas manifestações. Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRA. BENEDITA DA SILVA EM SEU
DISCURSO:
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Nas proximiâades ·aa Assembléia de Deus de Bangu, às
20h20min, de 5 de abril. fora·m registrados 77 decibéis, quando o
limite no local, à noite, é de 60. Em Senador Gamará, às
20h52min, de 6 de abril, o ruído atingiu 75 decibéis. Existem ainda outros nove processos abartos pela Coordenadoria de Controle Ambiental da secretaria contra templos evangétlcos em oito
bairros do Rio.
Mas as igrejas não vão ficar em snéncio ante as ameaças
da secretaria. O deputado estadual Rubens Tavares (PFL), pastor
da 11 Igreja Batista de Niterói, se encontra na próxima sexta·feira
com o prefeito Luiz Paulo Conde para reclamar dos "exageros• da
pasta do Meio Ambiente contra os evangélicos.

•o prefeito desco-

nhece o que está ocorrendo", garante o parlamentar.
Maurício Lobo assegura que não há qualquer tipo de pai iti·
ca contra as igrejas evangélicas. "Só acho que o espírito de respeito ao próximo deve ser próprio de qualquer religião", afirmou.
BARES SÃO OS MAIS BARULHENTOS
O líder do ranking do barulho da Secretaria municipal de
Meio Ambiente está longe de qualquer motivação religiosa. Bares
e casas notumas foram responsáveis por 41% dos 910 processos
abertos no ano passado na secretaria. Cerca de 20"k entraram na
conta de festas. E pelo menos uma coisa, igrejaS evangélicas e
bailes funk tém em comum: uma participação de 14% no total de
infrações registradas. "A secretaria tinha que

se

preocupar com

os mafuás, boates e bailes funk, que degradam os jovens, e não
com as_igrejas" ,_diz_Rubens_Tavares.
O secretário Maurício Lobo lembra que o Disque-Denúncia
do barulho já existe. Quem quiser reclamar de ruídos em excesso
na vizinhança deve ligar para o telefone 503-2795, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.
POLÊMICA É O NOME DELA

Decisão da juíza Saleta Maccalóz suspendeu o
O DIA

leilão no meio, mostrando seu estilo brigão.
Rio de Janeiro, quarta-feira. 7 de maio de 1997
Assembléia de Deus e Igreja Pentecostal podem
ser fechadas se cultos continuarem barulhentos
.l.EI DO SILÊNCIO
PARAEVANGÊLICOS
Alexandre Froeland
Louvar ao Senhor, só se for sussurrando. A Secreta.~a Mu·

nicipal de Meio Ambiente publicou ontem no Diário Oficial do Mu-

Mais uma vez, a titular da Vara Federal, Saleta Maria Maccalóz, fez jus à fama de juiza das causas polémicas. Menos de 15
minutos depois do início do leilão da Vale do Rio Doce;ela expediu uma liminar que suspendeu a venda. No fim11a tarde, a liminar
acabou sendo cassada, mas todas as atenções estiveram voltadas para a juíza. Ela comprou a briga dos trabaihadores, o que já
virou sua marca registrada
Em 1991, foi considerada a musa dos aposentados, por ter
garantido a 635 mil inativos a oorreção de 147%. Também foi elei·

nicípio portarias que devem levar à suspensão dos cultos na Igre-

ta a heroína dos servidores. No ano passado, concedeu a 1O fun·

ja Assembléia de Deus na Rua Chita, em Bangu, e na Igreja

cionários civis do Arsenal de Marinha a incorporação de um rea·

Evangélica Pentecostal na Rua Vítor Guisar, em Senador Cama·

justa de 33,46%, referente a perdas do Plano Collor 11.

rá. Em medições feitas no começo de abril, o nível de ruído nas

Este ano:

a históiiaserepetlu. Os servidores que reivindi·

duas igrejas da Zona Oeste ficou além do permitido pela secreta·

caram os 28,66% e que viram suas ações passar pala mãos da

ria. Se os fiéis voltarem a fazer barulho acima do limite, as igrejas

juíza, já tinham certeza da vitória. Saleta continuou a dar os

serão interditadas. 'Vamos lacrar as portas, • ameaça o secretário

28,66%, mesmo depois de uma medida provisória do governo
que limitou a concessão do reajuste. Para defender o i~teresse

de Meio Ambiente, Maurício Lobo.
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dos trabalhadores, ela transformou-se no terror das autoridades.

-REQUERIMENTO NQ 312, DE 1997

Há cerca de duas semanas, mandou bloquear uma conta do Mi-

Senhor Presidente,
Com fundArrlentono § 2º _do art. _50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art
21ª cj~R~gimeDtQ ln!~mo do -~~nadQFe<:t~rni,_re~
queira a Vossa Excelência sejam solicitadas, ao
Exm2 Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, as_ seguintes informações sobre o processo de
privatização da Cia_ Vale do Rio DOce:
1 - Qual o montante de recursos gastos, pelo
Governo Federal, por rubrica e por detalhamento de
despesa, para viabilizar o leilão da Cia. Vale do Rio
Doce, relativos a todos os órgãos e empresas, direta
e indiretamente, envolvidos no processo?
2 - Quais os critérios que nortearam a contratação dos advogados responsáveis pela defesa dos
Ln.t~resses J:f_p_ Gq_v~mQ,_em_cpnilllposição às liminares proferidas pelo Poder Judiciário contra a realização do leilão? Informar os nomes e os respectivos
honorários,

nistério da Saúde, porque o governo não tinha incluído os 28,86%
nos contracheques de um grupo de funcionários.
A juíza também não deixou passar em branco o leilão da
Vale. A liminar que interrompeu a venda não era nova e estava rfa
23• Vara. Ontem, foi transferida para a 7' Vara, presidida por Salete, que considerou a venda inconstitucional porque o Congresso
não se tinha se manifestado sobre a transação.
Além disso, fere a Lei de Ucltação - que estabelece que
somente empresas públicas podem elaborar um leilão de venda.
O BNDES elaborou o leilão, mas não entrou no processo como
empresa pública, e sim como gestor do Fundo Nacional de Desestatização. Maccalóz também acredita em favorecimento do
cansórcio Valecon. A corretora Merryt Unch foi contratada para
definir as regras de venda da Vale. No entanto, tem participação
acionária na mineradora sul-africana Anglo American, que integra

o consórcio.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Solicito
à nobre Senadora Marluce Pinto que secretarie os
trabalhos_
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr_ Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Caries Bezerra, pela
ordem.
O SR_ CARLOS BEZERRA (PMDB-MT_ Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr_ Presidente, às
17h, teremos uma reunião importante para as Bancadas de Mato Grosso e do Pará. São 30 ou 40 prefeitos dos dois Estados que pretendem com o Ministro dos Transportes tratar da questão da hidrovia Teles Pires Tapajós.
Portanto, em função disso, quero requerer a V.
Exª que os últimos itens da pauta, cujas votações
são nominais, sejam colocados em primeiro lllgar,ou seja, que haja uma inversão da pauta, para que
possamos votar - os Senadores do Mato Grosso e
do Pará - e participar também dessa audiência de
fundamental importância para o nosso futuro.
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Carias Bezerra, a Mesa acolhe o requerimento
de v_ Exª e esclarece que, dada a natureza da matéria, o Regimento determina que ela seja apreciada
no final da Ordem do Dia_
Entretanto, se até às 16h30 ou 16h40 não tivermos apreciado essa matéria, a Mesa fará a inversão requerida por V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pela Sr" 1! Secretária em exercício, Senadora Mariuce Pinto_
São lidos os seguintes:

Justificação
O Governo Federal tem demonstrado, através
da mídia, que a privatização da Cia. Vale do Rio
Doce extrapola os limites específicos do processo
de alienação dos ativos daquela empresa. O caso
da Vale é emblemático para o sucesso do Programa
Nacional de Desestatização em si e para demonstrar, ao resto do mundo, a intenção do Brasil em se
inserir no processo de globalização.
Por isso, o Governo Federal não tem economizado esforços para que o evento se concretize, a um
tempo em que não se consolidem-forças contrárias
que coloquem em risco a sua efetivação.
É bem verdade que a privatização da Vale obedeceu a um cronograma pré..estabeleeldo.Mas,também, é verdade que- alienaÇão de empresa de tamanho porte e importância estratégica demandaria uma
maior discussão com a sociedade, a suá verdadeira
acionista majoritária.
Era de se esperar a verdadeira "batalha" judicial que se estendeu a partir da data determinada
o .leilão~ Ã- imprensa deu conta da contratação
de advogados, em defesa do leilão, em números
que variam de 120a 600, e uma dotação de recursos que, somente ~para . esse fím, ·alcançariam
US$600 milhões_ Esse número, somado aos valores
correspondentes às outras etapas do processo de
privatização da Vale, pode indicar a dimensão dos
custos totais da privatização de uma empresa que,
como se sabe, poderá ter seu controle acionário repassado por um valor pouco st.Jpeiiof a US$3bilhões,
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apesar dos protestos balizados de todos os que ad- - -dependentemente dos recursos atribuídos ao SUS
vogam a subestimação do preço mínimo.
decorrentes da arrecadação daquela contribuição
social. Nesse sentido, requerimento de informação
É dever do Congresso Nacional conhecer e, se
necessário, propor medidas no sentido da melhor
já foi apresentado ao Ministério da Saúde, necessiutilização de recursos de tamanhos custos de oportando, apenas, para complemento dos dados que
--~mais nos interessam, oe-uma-resposta dada pela--tunidade.
Receita Federal a respeito do assunto.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Senador
Antonio
Carlos Valadares.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 313, DE 1997

(À Mesa para Decisão.)

Senhor Presidente
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50, § 22 da Constituição Federal combinado com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam solicitados ao Secretário da Receita Federal, através do Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, esclarecimentos sobre as seguintes questões:
1) Qual o valor global da arrecadação proveniente da cobrança da CPMF (Contribuição Provisória de Movimentação Financeira) até a data em que
for respondido o teor deste requerimento?
2) Qual o percentual de participação de cada
Estado da Federação no recolhimento da CPMF e
qual o valor em reais arrecadado dessa contribuição
em cada Estado, individualmente, até a data referida
no item anterior?
3) Qual a arrecadação prevista da CPMF para
o exercício de 1997, e se até o presente momento
está havendo algum superávit financeiro em relação
ao valor que a Secretaria da Receita Federal esperava recolher por mês quando do seu lançamento?

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) -Sobre a
mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será
lida pela SRA. 1ª Secretária em exercício, Senadora
Marluce Pinto.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 14, DE 1997
Dispõe sobre a gratuidade no ensino superior.
Art. 12 Altere-se o inciso IV do art. 206 e acrescente-se ao artigo o parágrafo único, nos seguintes termos:
"Art. 206 ..............................................
IV- gratuidade de ensino público de nível
básico e médio em estabelecimentos oficiais;

Justificação

É sabido que a aprovação, pelo Congresso Nacional, da CPMF (Contribuição Provisória de Movimentação Financeira), nascida no Senado Federal
com a iniciativa que tomamos com a apresentação
de uma Proposta de Emenda Constitucional, teve
como finalidade refórçar os recursos do Ministério da
Saúde, haja vista a grave crise que se abateu sobre
todo o sistema de saúde pública no Brasil, devido
principalmente à falta de verbas específicas, com
destinação exclusiva à manutenção do SUS.
Por outro lado, é mais do que justificado o motivo do interesse do Senado Federal em saber como
estão fluindo os recursos provenientes da arrecadação da CPMF, a sua aplicação, bem como se a
União, apesar desse reforço no caixa do Ministério,
continua cumprindo de forma regular o que foi previsto no Orçamento Federal a título de participação
na realização das despesas com a saúde pública, in-

Parágrafo único. A lei disporá sobre a
participação do Poder Público e dos estudantes no cusfeio do ensino superior, observados os princípios da capacidade contributiva, da justiça social e da meilíÓria da qualidade do ensino."
Justificação
A norma constitucional vigente, relativa ao
tema proposto por este PEC, é do seguinte teor:
"Art. 206. O ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:
IV - gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais;•
A nossa proposição, como se verifica, dá nova
redação ao item IV do citado art. 206 da Constituição e acrescenta-lhe o Parágrafo Único.
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nas Pinheiro - José ~_ianco - José Eduardo - João
O objetivo desta Proposta de Emenda é o de
- Rocha - Romeu TIJma - Júnia Marise- Marluce Pincorrigir o atual estado de coisas do financiamento do
to - Lucídio Portella - Renan Calheiros - Ernandes
ensino superior público no País, marcado por proAmorim - Jefferson Péres - Regina Assumpção fundas distorções. Em função delas, as Universidades oficiais brasileiras estão mergulhadas em cons- -- Onofre Qoinan-"- Leomar Quintanilha - Ademir Andrade - Mauro Miranda - Romero Jucá- Sérgio Ma!antes e crescentes crises financeiras, as quais, infechado -João França - Flaviano Melo - Gasildo Mallizmente, vêm repercutindo negativamente na qualidaner - Ormar Dias- Lúdio Coelho - Gerson Camadade do ensino que oferecem aos seus alunos.
taVilson Kleinübing- Joel de Hollanda.
Na verdade, a grande maioria dos estudantes
que freqüenta hoje as universidades federais tem,
Á Comissão de Constituição, Justiça e
provavelmente, condições de renda familiar que lhe
Cidadania.
permitiria, com folgas, contribuir pecuniariamente
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Propara o custeio da cara educação que recebe. Vai-se
posta de Emenda à Constituição, que acaba de ser
mais além: os estudantes ricos gostariam de pagar
lida, está sujeita às disposições específicas constanseus cursos superiores no ensino oficial, mas não o
tes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
fazem porque esta não é a regra. A regra estabeleA matéria será publicada e despachada à Cocida é a da gratuidade, um evidente absurdo.
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Nos países ricos, como ocorre nos Estados
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
unidos, o estudante paga o seu curso superior.
será lido pela 1ª Secretária em exercício, Senadora
Quando não pode fazê-lo, por deficiência de rendas,
Marluce Pinto.
socorre-se de empréstimos-educação. Em alguns
É lido o seguinte:
casos excepcionais, recebe bolsas de estudo. A regra, portanto, é a de ressarcir-se a Universidade pePROJETO DE LEI DO SENADO N2 84, DE 1997
los gastos efetuados com o estudante.
Decreta moratória no plantio, comérA manter-se no Brasil tal situação, deixando-se
cio
e
consumo de organismos geneüca·
de recorrer à contribuição do estudante que pode pamente
modificados e produtos derivados,
gar para se assegurar a continuidade do estudo da·
em todo o território nacional.
quele que não pode pagar, estaremos condenando
nossas Universidades oficiais a situações deploráveis.
O Congresso Nacional decreta:
Sabe-se que nossas universidades oficiais esArt. 1
E proibido, em todo território nacional, o
tão em processo de franca degeneração tanto na
plantio, comércio e consumo de organismo geneticaqualidade do ensino que proporcionam, fundamental
mente modificados (OGMs) e produtos derivados, pelo
para a Nação, quanto nas próprias instalações físiperíodo de 2 (dois) anos a partir da vigência desta lei.
cas. Além disso, o ensino superior consome mais de
Parágrafo único. Por organismos geneticamente
50% dos recursos federais destinados à Educação,
modificados entenda-se todo e qualquer organismo
deixando a míngua os ensinos médio e básico.
cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer tecriicáde Eingennaria genética.
A intenção é, portanto, fazer com que pague seus
estudos superiores quem pode pagar, contribuindo na
Art. 2º- Findo o prazo de que trata o art. 12
medida das suas possibilidades, sem que o Governo se
desta lei, a Comissão Técnica Nacional de Biosse. exima dessa sua fundamental responsabilidade.
gurança, criada pela Lei n2 8.974, de 5/1/95, apresentará
um relatório de avaliação técnico-científico
Deferindo-se à lei, no Parágrafo Único sugerisobre os impactos potenciais dos OGMS à saúde e
do, a regulamentação da matéria, espera-se que
ao meio ambiente, decidindo pela prorrogação ou
dela conste a norma de que os recursos obtidos menão desta proibição, através de ampla consulta junto
diante o pagamento das mensalidades dos estudana representantes de sociedades civis de defesa dos
tes não venham a ser pulverizados em pagamento
consumidores, da saúde e do meio ambiente, bem
de pessoal ou em obras suntuárias, mas aplicadas
como das partes envolvidas com a utilização, a exexclusivamente na tão necessária e reclamada meploração e o consumo de sementes geneticamente
lhoria da qualidade do ensino.
alteradas e de produtos derivados.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- EdiArt. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua
son Lobão - Gilvam Borges - Coutinho Jorge publicação.
Carlos Patrocínio - Gilberto Miranda - Benedita
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
da Silva - Waldeck Ornelas - Ramez Tebet - Jo-
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Justificação
A utilização de organismos geneticamente modificados (OGMS) tem sido objeto de imensa polémica. Trata-se de uma tecnologia nova, que ainda não
passou pelo crivo de estudos de longo prazo que poderiam determinar seus potenciais efeitos sobre o
meio ambiente e a saúde.
No ano passado, foi lançado no mercado americano a soja RR produzida pela Monsanto, que resulta da adição de genes de uma bactéria, de vírus e
de petúnia. Em seguida, a Novartis lançou o milho
Bt, também alterado geneticamente. A perspectiva
de uso massivo de OGMS em alimentos catalisou
i~ensos debates, principalmente na Europa - o principal mercado para estes grãos. Cientistas, governos, ambientalistas e órgãos de defesa do consumidor argumentam que não há garantias de que estes
organismos sejam isentos de potencial alergênico.
De fato, um relatório publicado pelo New England
Joumal or Medicine aponta que um gene de castanha do Pará introduzido geneticamente em uma variedade de soja com que esta apresentasse efeito
alérgico a pessoas sensíveis à castanha do Pará.
Como os vírus e bactérias não fazem parte de nossa
dieta alimentar, não se tem idéia de como testar seu
potencial alergênico e, uma vez lançado no mercado
em grande escala, seus efeitos não seriam controláv~is. Ao mesmo tempo, o cruzamento destes orgamsmos com espécies nativas poderia gerar perda de
biodiversidade, erosão genética e a ocorrência de
"super pragas", com sérias consequências ambientais e económicas.
O mercado europeu - responsável em 1995 por
85% das exportações brasileiras de soja em grão pronuncia-se fortemente contra consumo de OGMS.
Recentemente, o Parlamento Europeu votou moção
de censura à liberação do milho Bt. Itália, Áustria e Luxemburgo já proibiram a entrada de OGMS no país. A
França, apesar de ter permitido a importação do milho
Bt proibiu o seu plantio em seus domínios.
Diversos dos maiores distribuidores europeus
de alimentos, como o a Kraft Jacobs Suchard comprometeram-se com seus consumidores a não utilizar OGMS em seus produtos.
Em Congresso Mundial realizado em Genebra
neste mês de abril de 1997, o Sindicato Internacional dos Trabalhadores da Alimentação, que reúne
320 sindicatos filiados em 112 países, também aprovou uma resolução contra os OGMS até que se tenha segurança sobre os seus efeitos.
No Brasil, o plantio comercial de sementes geneticamente modificadas depende de autorização prévia

da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança,
Por ora, aprovou-se apenas um plantio experimental
da soja RR e do milho Bt. Apesar destes não serem
ainda destinados a consumo, já se teria o risco em
potencial de liberação destes organismos para o ambiente.
Levando-se em conta a importância do milho e
da soja para a agricultura e a economia nacional, cabe
prudência no manejo destes organismos. Por enquanto ern::ont~o-nos em posição vantajosa. A introdução
de SOJa modificada nas plantações argentinas e americanas, mesmo que ainda em pequena escala, as tomou
alvo de boicote na Europa Isto nos faz os únicos exportadores de peso a não utilizar soja geneticamente modificada A procura de soja não modificada pelo mercado
europeu - disposto potencialmente a pagar prêmios em
sua aquisição - vem crescendo. A introdução precipitada, mesmo que limitada, de OGMS eliminaria uma significativa vantagem económica em potencial.
Concluindo, a ausência de testes de longo prazo
que atestem a inofensibilidade dos OGMS para a saúde e para o ambiente, assim como os seus efeitos
económicos potencialmente nocivos, são argumentos
que justifiCal'!l plenamente a prudência em se estabelecer uma moratória no uso destes grãos no território
nacional, a exemplo do que já vem sendo feito em outros países.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997. - Senadora Marina Silva
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 8.974, DE 5 DE JANEIRO DE 1995
Regulamenta os incisos 11 e V e do §

12 do art.225 da Constituição Federal, estabelece normas para o uso das técnicas de
engenharia genética e liberação no meio
ambiente de organismos geneticamente
modificados, al.ltoriza o PocterExecutivo a
criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e dá outras providências.

A Comissão de Assuntos Sociais - decisão terminativa.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O projeto
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pela 1ª Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.

É lido o seguinte:

------------------------------------------------------------------------~~-----------------------------------
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de 1988. olljetivando agilizar o processo legisJatM>, adotou uma concepçáo
descentralizadora das atividades congressuais. Nesse sentido, em especial,
tomou mais relevante o papel das comissões permanentes, que, indusive,
passaram a deliberar em caráter terminativo sobre algumas matérias.

N° 58, DE 1997
Alten

Senado

o

Maio 1997

Regimento lntemo do
Fedend e dá OUtniS

providéneias

O Sena~o Fed§!._ra! ,resolve:

Na prática, todavia, obsefva-se que as comissões têm empreendido
um ritmo de trabalho aquém do ospecacJo pelos Congressistas, fazendo-se necessária a adoção de algunaS correç6es de curSo, com vistas a acelerar os
trabalhos. Nessa perspec::tiva, a destinação de uma semana especffica de cada
mês exclusivamente para a realização dos trabalhos das Comissóes
Permanentes representa medida simples, porém de efeito imediato.

A I10ml8 em vigor estabelece que as reuniões devem ser dar
:semanalmente, em um dia especificado para cada Comissão. Entretanto, o que
se verifK:a, na prática é a não-realização das reuniões em virtude da falta de
Federal passam a vigorar com as seguintes alteraç:Oes:
quorum. Tal fato ocorre em virtud<l de o Parlamentar pertencer a duas
ComiSSOes Permanentes e a várias outras de caráter temporário que podem se
reunir no mesmo dia e hora. Ftea difícil, assim, ao Parlamentar cumprir com
"'Art. 48 -Ao Presidente compete:
suas obrigaç:Oes posto que não pode estar em dois locais ao mesmo tem~.
.........................................................................................-.~=~Com_a_reserva de uma semana de cada mês para as reuniões das Comissões
- e a conseqüente não-realização, nessa semana de sess6es deliberatívas
ordinârias do senado - pretenrJe.se destacar a importância dos trabalhos
36 ~ p!anejar em conjunto com os Lideres e
nesses
Colegiados e, em decorrência, destinar-se tempo adequado e exduslvo
Presidentes de Comissões Permanentes, o calendário mensal
para que as matérias possam. ali, ser devidamente analisadas.
das reuniões de Comissões Permanentes e Sessões
Deliberativas Ordinârías do Senado Federal."
Art. 1° • Os artigos 48 e 107 do Regimento lntemo do Senado

•Art.107 ~As reuniões das Comissões Permanentes, rea!izarse-ão:
a) se ordinárias, semanalmente, a partir das nove
horas e tnnta m1nutos e das quator.ze horas e trinta minuto~
consoa:-rte o estabelecldo no calenQá.rio mensal a que se refere
o item 3ô do Art. 48.
b) se extraordinárias, mediante convocaçao especial
para o fim indicado, dia e horário, preterememente, não
coincidente com as reunióes ordinárias das ComissOes
Permanentes.

c) as reuniões das COmiss&ts Temporárias e das
Comissões Parlamentares de Inquérito realizar-.se-4o em
horário diverso do estabelecido para o funcionamento das
Comissões Permanentes.

Parágrafo

1° - Será destinada

I.Jma

A Resolução n°37, de 1995, alterou o Art. 154 do Regimento Interno
estabelecendo que as sessões do Senado podem ser deliberativas, não
deliberalivas e especiais. O que caraderiza a sessão deliberativa ordinãria é a
éiãs:ténel1rae-ordem do Ola previamente designada. Essa alteração vem
reforçar nossa proposta, na medida em que na semana destinada aos
trabalhos das Comissões poderiam ser realizadas sessão do Senado não
deliberativas. Esclarecemos que as reuniões ordinárias das Comissões
Permanentes não se esgotariam nessa semana pois poderiam ser realizadas
também nas outras. Nossa preocupação é garantir a obrigatoriedade de peJo
menos realizá-las em uma semana na qual não coincidiriam reuniões do
Plenãno ou de outras Com1ss6es.

As reuniões das Comissões Temporãrias, Audiências PUblicas e
outras realizar~se-ão nos dias das demais semanas, não prejudicando os
trabalhos das Comissões Permanentes.

semana

especifica de cada mês para a realização, exclusivamente, das
reuniões ordínãrias das comissões pennanentes, utilizando os
horános matutino e vespertino, sendo vedada a reunião de
qualquer outra co1. issào.
Parágrafo ;20 ~ Na semana a que se refere o
parágrafo antenor as sessões do Senado terão caráter não
deliberattvo.
Art. 2f' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

As alterações no Regimento Interno sugeridas neste Projeto de
Resolução possuem um objetivo em comum: tomar mais eficaz o trabalho
das comissões pennanentes do Senado Federal, e conseqüentemente.
dos próprios trabalhos legislativos..

Em primeiro lugar, propomos que, mensalmente, o Presidente da
Mesa faça reunião com os Lideres e Presidentes das Comiss6es Permanentes,
para estabelecer uma agenda a ser apresentada ao Plenmio. Evidentemente,
que se trata de um planejamento flexível su;efto a ajustes ao klngo do mês.
Isso muito auxiliará na agilização das matérias em tramitação. Sabemos que

essa prâtu:::a jâ vem ocorrendo. Contudo, é necessário inclui-la cerno norma
regimentaL

Em segundo lugar, propomos alteraç6es no art. 107 no que
concerne às reuniões das ComiSSOes Ponnanentes. Vale lembrar que a Carta

Por oportuno anexamos a esta justifiCação o quadro demonstrativo
Anexo 1, que espelha a distribuição dos trabalhos segundo a nossa proposta.
O Anexo 2 tem por objetivo demonstrar que em nossa proposta não
superposição de funcionamento das comissões, podendo o
parlamentar pertencer a até três comissões sem nenhum prejuízo.
ocorrerá

--

--

.
Obviamente, os demais dtiii)sitivõS- dO- -ReQíiTrentO- 1r1temo
vmcutados direta ou indiretamente a estas modificaçOes, lerão que ser
adeQuados.

P~os argumentos expostos e C1ante da importancia da matéria para
o bom -~onamento d~ trabalhos do Senado Federal, esperamos contar
~ o indispensável apo1o de nossos iiUSb'es pares para a aprovação deste

Prqeto de Resolução.

Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.
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ANEXO 1

e-•

TARDE

MANHÃ

.

~ das
Reumóes Qm,n~,;as. ;-E"<ao<d;nã,;as Se.,ão do P;;~ano
Com<>sóes Pe<manentes. Com;ssões I
Temporanas. AudtênCJas Publ!cas, CF='I e
, outras

2• S*"•nana

Com•ssões

Permanentes

.

(Reuniões

Comissões
Permanentes
(Reuniões Ordinàrias)

Ord1nãrias Obngatória)

Sessão Não Del1berauva do

Plenârio do SF

3• Semana

Reun1ões Ordinãnas e E>;traordinânas
das Com•ssões Permanentes, Com1ssões
Audiências Públ1cas. CPI e
outras

Sessão do Plenãno

I Temporãrias.
4a Semana

I'

Reun,ões O,d,nadas e E't<ao<d;n;,;., Sessão do Plenâno

oas Com1ssões Permanentes. Corntssões
Temporanas. Audténc•as PUbhcas, CP! e
outras

I
I
PROJETO OE RESOLUÇÃO· ANEXO 2
Exemplíficativo das Reuniões de Comissões Permanentes
SEMANA ESPECiFICA
HORÃRIO.

9 30 às 12:30

14:30 as 17:30

.

.

2' fe1ra

17:30 às 20:00

i

Comissão 8

.

Comissão C

Comissão D

Comissão E

Com1ssão F

ComissãoG

3' feira

Corrussão A

4afeira

5' fe1ra

I

ea feira

.

.,

.

.

:>

LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

.

~

,.

propor a prorrogação da sessão;

6designar a Ordem do Dia das sessões e retirar matéria da pau:~
pan cumprimento de despacho, correção de erro ou omissão no avulS<l .·
para sanar falhas da insiiUção;
7-

fazer ao Plenário. em· qualquer momento, comwricação d:

~nt~~õSéiiàOo- é'"dC)Páls;

8 - fazer oh:servar na sessão a Constituição. as leis e ~"
Regimento;

Art. 48.

1-

Ao Pxosidente compete:

= a s atn"buições previstas nos arts. 51-. § 6". I e n. 66. § 7'.

e 80. da Constituiçao;

4.

assinar as atas das sessões secretaS, uma vez aprovadas;

lO -

determinar o destino do expediente lido, e distribuir as matêria..

às comiSsões:
1i - impugnar as proposições: que lhe pareçam contrárias a
ConstitUição. às leis. ou a este Regimento, ressalvado ao autor recurso põ!r.t
o Plenário, que decidirá após audiência da Comissão de ConstituiçâtJ.

---- Iustiçieadadailla;

2 • velar pelo ~ito às P=IOgativas do Senado e às imunidades
dos Sena<io=
3.
convocar e presidir as
do Congresso Nacional;

9-

sessões do Senado e as sessões conjuntas

propoc a ttansformaçllo de sessao pública em secreta:

12 - declarar prejudicada proposição que assim deva ser considerada.
na conformidade regimental;
13- decidir as quest~ de ordem;
14 - orientar as discussões e flX2l' os pontoS sobre que devam v~.
~o. quando ronveniente. dividir as proposições para fins de votação;
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15 -

dar posSe aos Senadores:

16- convocar Suplente de Senador;
17-

comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral a ocorrência de vaga

de Senador, quando não haja Suplente a convocar e faltarem mais d•·
quinze meses para o ténnino do mandato:

18- propor ao Plenário a indicação de Senador para desempenhar
missão temporâria no País ou no exterior.
19 - propor ao Plenário a constituição de comissão para :~
representação externa do Senado:
20 -

deslgn:1r oradores para as ses~ões especiais do Sen.!do e sessõe:-

solenes do Congresso Nacional;
11 - designar subslitutos de membros das comissões e nomear relator
em plenirio:

22 - convidar. se necessário. o rela[or ou o Presidente da comissão a
explicar as conclusões de seu ~cer:

! - Comissão de Assun-tos Econõmicos: às terças-feiras, dez horas.
·----·--- __:;__: __ÇQ,_miss_~~~~tÇQ§__<!_e_4if~:~~tur~--~ _!;~:-fe~__!

4uatorze ho~
3 - Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania: às quartasfeiras, dez horas;
4-----..- Comissão de Assuntos Sociais: às quanas-feíras. quatorze
horas;
~ _Çomis_s_ãQ _çi~__B_~_ões Exte_rior~~_Q~fesa_}I~!OJI_al: ~ g~~-=-

feiras. dez horas;

6- Comissão de Educação: às quintas-feiras. quatorze horas.
b) se extraordmánaS~ medtante convocação especial para dia. horáno e

fim indicadOS,- ObserViricl.():"st, -no qUe for--iplícãVCl, o disposto neste
Regimento sobre a convocação de sessões ex.ttaordinárias do Senado.
c) a! comissões parlamentares de tr:9uérito reumr-se-ão em horãno

-âiversoâo esrabelecido pãra ó funcionamento das Comissões Permandltes.
Paráirafo único. Em qualquer hipótese. a reunião de comissão
pennanenle ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à
Ordem do Dia das sessões ordinárias do Senado.

23 - desempatar as votações. quando ostensivas:
24 -

-RESOLUÇÃO N° 37, DE 1995

proclamar o resultado das votações;

25 - despachar, de acordo com o disposto nos ans. 41 e 43. § 2°,
requerimento de licença de Senador;
26- despachar os requerimentos constantes do parágr2fo único do art.
214 e an. 2!5,!!;

27 - assinar os autOgr.!fos dos projetes e emendas a serem remetidos à
Câmara dos Deputados, e dos projetos destinados à sanção;

28 - promulgar as Resoluções do Senado e os Decretos Legislativos;

29 - assinar a correspondência dirigida pelo Senado às seguintes
autoridades:
- Presidente da República;
- Vice-Prcsidenre da República:

- Presidente da Câmara <los Depur.ados;
- Presidentes do Supruao Tn'bunal Federal, dos Tribunais Superiores
do País e do Tnllunal de Contas da União;

_o

- Govemadorts dos Estlldos. do Distrito Federal e dos Territórios
Federai.s:
-Presidentes das Assembléias L:gis!ativas dos Estados;
- Autoridades judiciárias, em rosposta a pedidos de informaçõ'es sobre
assuntos pertinentes ao Senado. no curso de feitos judiciais;
30 -

autorizar a divuJgação das sessões, nos termos do disposto no an.

186;
3 I · promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos
do Senado, impedindo a de eXprc.ssõcs vedadas p.or este Regimento. inclusiVe
quando <.·onstamcs de documento lido pelo oradór:

32- avocar a represemaç<!o do Seru.do quando se tfate d-~ atas
ptlbl!cos de especial relevflnc:i2.. e não sej.1 possível designar comissão ou
Senador para esse fim:
33 · resolver. ouv1do o Pl~n:iria. quai~uer casa não previsto neste
Regimemo;

s~n_a~F~-º_e_;::'al · _;~_:s-o.:.~~~-

Alt-era o ?:eqlme::.::o
f'e-::ie!:'a.!..
_______________ _

fr:-:~::no

do Sc::..tooo

Ar.-':. lo. O art. 13 do Reqirner.:o !r.-:e:-~o <:!o Ser.ado ?edera.: passa
a v1gora.r cem a segu:.:J.t.e :~aç.ao:
"A:-t. lJ. Sc::ll. c:o!'ls:,.derado auser::::e o Senador
ct:.:;o
oo!lle
nao
co::.ste da li.st.a de cor.;pa::ec:l.:nent:o, sil.!.vo se
e:n
lice:tc;:.a,
- represent:aç.ao a se:-viço da casa ou, ainda, ~=- ciss.lo
pol1-::.:.c<1.
cu1tur<1.l de interesse parlamentAr, previ~entcr a~ll::ovadas pe:.a
~esa,
obedeciC::o o dispost:o :"lO are-. 40.
§ lo. O painel
do
plena:-io
ac::.onildo
sessOes
deliberacivas.
S 2o. Con.sidera-.se aind.i. ausente o Se:t.ado: qce, emCo::a COI".:!It.e da
li.sta de presença das sessóes deliber.:u:.ivi!.s, deixar de comparecer ~s
~vc;-::a~e$_,_ _!__~J.:vo--- s~ --ec:~~.· ob.s t:!'lJ'~o_E!.~cl&r il.d.a por ! 1<:le r ea:: t:idâ.t;,!_o_21,1 -~
bloco par.l.a:nen-::a:."

-Art:--:-L0.-0- a:-:.--40-00Re'i;'imti'ritO I!'lte:-no ::io Senado !'edera! passa
a viço:-a: com as segui:-ttces al te:-ações:
.. A:--:. 40. A
ausene!a
do
Senaco.:-,
q-.:ando
i~cumbido
de
::e9:-esencaç.a.o da ca.:;a ou, a1.~CS. no C:ese:n9e~o de ::ti.s.sao r.o S'.;:;.s
ou
~o ext:e::::.or, Ceveta se:- a.ut.or::.z;;;da :ned.tan-:e ee::.!:>e:-açJ.o ;:!o
?!c:lil.r:..o,
:s-_e_/'iou_ver õr.:..:s !)a:-a o Sen&co.
§ So. Os casos de licenç01.
;:.a rã o i'lenàrf'o."-

-Chefes de Governos estrangeiros e seus representantes no Brasil;
- Presidentes das Casas de Parlamento estrangeiro;
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J.

.se~:> d~c:i<:!..:..Cos

pela MesJ. com

::ee:.~r"o

A:-1:. Jo. o a·:--::. 15~ de ttegimcnto !n::c::::-:.o do senado <"ede::z"- 9assl
Vlgorar eo:u a .sequ:..r:t:e ::~daç.lo:
-Att. 154. As se!I:!IOC:!I oo Senado pode::t se:-:
: - del::.be.::;;n:.:.vas:
a) o.::dir:arJ.a.s;
:: - n.:.o del.tbe:::a.tlvas; e

~:~o~ ~~~=~~=~:~se

:!le.ss.3o o::din~ria, para os efeitos cio .a:-t. 5::,
..•• da C:onS';ltUiç~c Fede:;;.!, aque.l.a :-ca!..t:a~ de segu~d.:t .a q-.;.ir.tafe!ta o.s 14 horas e 30 r=~l.;;.::-::os c ã.s sext:as-felras ãs 9 hora!!, Cf.Land::l
~ceve:: Orde:r. do Ola oe.l.l.be:-õt:Civa p::evia:nente desic;nadõt.

:-;~ ~:a;~;e~io~:!~~-~~-~ ~f~_!_~~~~-;~;~~sh~~_9;~i~-/~e-s:i~}a- Qr~}2-~{1~

l;.
:-es.s.1.:.\•.l.do o dl.spo~'t:C no par<!grafo segul.::t:e.
§ ;: 0 , .:. ?re:s.:.C::en~e ?C::!e::a. convocar, pa:-a cr~alqut;,: tempo,
sess~c
ex:::-ac::c.J.na:;:,a, c;ua:-.co, a seu
JUJ.'ZO
e
cuvl.d.a:S
as
l~d.e:c:.a.nç.&.s
pa::t.l.Ca:-ias, .1.s cJ.rc~.::~..stár.cias o recom~:'ldaresn ou ha.jõl nec:ess.td.ade de
éelibi!:-ac·:.o-if!'i;ie~e----:- ----------§ 4o. As sessoes r.ao deliber•tiv.as
des-::i:'I.L'n-se
a
discur:~~o.s.
~;;o:::un.tcaçOes, ;;,ei-::·.::a de p::opos.tç.:les e ou':.ro:s as.st:r.to.s de
interesse
?Oll-::.:..c:c e pa:lamen::ar, e reali::.;~.::-se-J.o .sem 0:-dem do :lia.
__
_§_.So.J_s_es.sao especial
se
tealizar.a
e~lu:sl.v.:mt~n,.;e
pa::a.
co:nemo:.;~cào ou homena.gem.
§ 6o, _A ..se_s:s.\o_ orc;!ina_ria___ n~? _se reali~a:a:_
~-- po:- fal~a- de -nllmerO:
- - :::: - por de.l.ibe:-aç~o do Sen.a.Jo;
_ ,
:;;:: - quando o :s-eu pe:-~odo
de
dt:.:raç:io
CO:l:tc:.dir,
e:::U:lc:-.a
o.arc:lalmente, co::: o de :se:ssao conjunta do Cor:qre.s.sc N.a.cio!'l.l.l.;
•
zv - por :':ICJ::vo de
!orça
ma:..or
a.ss.im
cor:sl.Cerado
pe!a
?tesl.d~:'it::J.a."

J4votar:

presidir as reuniões ci3 Comissão Diretora. podendo discutir e

35- exercer a competência fixada no Re~ula"ffie~to:::Xdmi;istf;-tí~-.-~~
cio Senado Federal.
-

A::-:. 4o. o:s p:a::os :-eo;imentous :;.;.o contados em diõt.s Uteis.
=:~

---

entr01.
------

~=.1:.--S.o..._E;s_t.a_____Resclue~o

p~Iicaça.O.-

--

----

Vl.ÇI'OJ::

Revoc;a::~-se os §§ lo. e 2c. do
.a..'-;. 43
do
Reqi!:ll!!:r.to
do senado Federa: e as der-a:..s c::.:~~po:nç~es e:o. cor:t:rario.

-A«--.-- Eio.

\rt. 107. As reuniões das comissões pennanentes realizar-se-ão:
a) Se" ordinárias. semanalmente. durante a sessão legislativa ordinária.
nos seguintes dias e horârios: (*)

!~'::.erno

Si!:nado: .José- S.a:-ney
Pre.s~dente

C::o Senado federal
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -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, § 12 , do Regimento Interno.
Findo esse prazo, será despachado às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1.571·1, adotada
em 30 de abril de 1997 e publicada no dia 2 de maio
do mesmo ano, que 'dispõe sobre amortização e
parcelamento de dívidas oriundas de contribuições
sociais e outras importâncias devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e pelas entidades e
hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde SUS, ou com este contratados ou conveniados.- introduz alterações na Lei n2 8.212, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das fideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL

RomeroJucá
Júlio Campos.

Freitas Neto
Edison Lobão
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PSDB
Roberto Rocha

Welson Gasparini.

Bloco (PTIPDT/PC do B)
Neiva Moreira

José Machado

PV
Fernando Gabeira

Gilney Viana (cessão)

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 7-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 8-5-97- instalação da Comisl:;ãO Mista
Até 7-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 16-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 31-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.572, adotada em 29 de
abril de 1997 e publicada no dia 30 do mesmo mês e
ano, que 'dispõe sobre o reajuste do salário mínimo'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes.

Titulares

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PFL
Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral.

Gilt;erto Miranda
Jonas Pinheiro

PSDB.
Lúdio Coelho

Carlos Wilson.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra.

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Sebastião Rocha
PTB

Valmir Campelo

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Sérgio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PTB.

Suplentes.

Titulares

PFL
José Carlos Vieira
Ursicino Queiroz

Rogério Silva
Sérgio Barcellos

Regina Assumpção

Regina Lino
Neuto de Conto.

Emilia Fernandes

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
José Luiz Clerot
Roberto Valadão

Sebastião Rocha

João Mellão Neto
Manoel Castro

Valdomiro Meger
Hugo Rodrigues da Cunha
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DEPUTADOS

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Armando Abílio
Noel de Oliveira

Zaire Rezende
Sandra Mabel

PSDB
Jovair Arantes

Luciano Castro.

PFL
Cláudio Chaves
Elton Rohnelt

Neiva Moreira
PPB.

Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha
Djalma de Almeida César Darcísio Perondi.
PSDB

Gerson Peres

Odelmo Leão

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 7-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 8-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 5-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
·
Até 14-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 29-5-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n 2 1.565-4, adotada
em 30 de abril de 1997 e publicada no dia 2 de maio
do mesmo ano, que "altera a legislação que rege o
Salário-Educação, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Waldeck Omelas
Francelina Pereira

José Bianco
Romero Jucá
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Artur da Távola
José Eduardo Outra

Octávio Elísio

BloCo (PTIPDT/PC do B)
José Machado

Sebastião Rocha.
Leomar Quintanilha

Neiva Moreira
PMN.

Bosco França
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami. tação da matéria:
Dia 7-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 8-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 7-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 16-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 31-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.524-7, adotada em
30 de abril de 1997 e publicada no dia 2 de maio do
mesmo ano, que -.dispõe sobre a extinção de cargos
no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN fica assim constituída a Comis_são Mista incumbida' de emitir parecer sobre a matéria:
-SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Bianco
Freitas Neto

José Agripino
Bernardo Cabral.
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

PPB
Epitácio CafetP.ira

Alexandre Santos

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS)

Aldir Cabral
Jairo Carneiro

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

Suplentes.

Titulares

Carlos Wilson

José lgnácio Ferr!lira

Maio 1997

- 161

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduado Outra
Regina Assumpção

Sebastião Rocha
PTB.
Emilia Fernandes

PSDB.
Jefferson Peres.

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha
PTB
Regina Assumpção

José Eduado Outra

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes.
PFL
Antonio Joaquim Araújo
Raimundo Santos
Magno Bacelar
Eliseu Moura
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Neuto de Conto
José Aldemir
PSDB
Danilo Castro
Edson Silva
Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado
Neiva Moreira
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 7-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 8-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 7-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 16-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 31-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.511-10, adotada
em 30 de abril de 1997 e publicada no dia 2 de maio
do mesmo ano, que "dá nova redação ao art. 44 da
Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dispõe
sobre a proibição do incremento da conversão de
áreas florestais em áreas agrícolas na Região Norte
e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá outras
providências".
·
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 2 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Roberto Valadão
Teté Bezerra

Emilia Fernandes

DEPUTADOS
Suplentes
PFL
Murilo Pinheiro
Maria Valadão

Titulares
Rogério Silva
Osmirlima

Bloco (PMDBIPSDIPSL}
João Thomé Mestrinho
Mário Martins
Celso Russomanno

Bloco (PTIPDTIPC do B}
Neiva Moreira.
PSB
Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 7-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 8-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 7-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 16-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 31-5-97: prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.507-19, adotada
em 30 de abril de 1997 e publicada no dia 2 de maio
do mesmo ano, que "dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Naciónal e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 2 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

José Machado

SENADORES

SENADORES
Titulares
Bernardo Cabral
Odacir Soares
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes
PFL
RomeroJucá
Jonas Pinheiro
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

José Priante
Confúcio Moura
P3DB
Luiz Fernando.

Titulares
Bello Parga
Francelina Pereira
Jáder Barbalho
Ney Suassuna

Suplentes.
PFL
Freitas Neto
RomeroJucá
PMDB
Gilvam Borges
Fernando Bezerra
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PSDB
Beni Veras
Jefferson Peres.
Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Sebastião Rocha.
José Eduardo Outra
PPB
Epitácio Cafeteira
Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL
Manoel Castro
Raimundo Santos
Luciano Pizzatto
Giro Nogueira
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Gonzaga Mota
Edinho Bez
Max Rosenmann
Hermes Parcianello.
PSDB
Veda Crusius
Sílvio Torres
Bloco (PTIPDTIPC do 8)
José Machado
Neiva Moreira

PT8
Israel Pinheiro Rlho
José Coimbra
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 7-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 8-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 7-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 16-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 31-5-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as devidas comunicações à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n2 72, de 1996 (n•
925/95, 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:
- Projeto de Lei da Câmara n2 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 Plano de Custeio e dá outras providências;
- Projeto de Resolução 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 trinta milhões de dólares
norte-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;
- Projeto de Resolução n2 53, de 1997, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte
a contl<l!ar e conceder contragaraotia...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 implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio Grande do Norte.
Os projetas não receberam emendas e foram
agendados para a sessão deliberativa ordinária do
próximo dia 14, quarta-feira.
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotada o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela SRA.
1• Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N!! 314, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de
que as matérias constantes dos itens n2s 8 e 10 sejam submetidas ao Plenário em 21! e 32 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Como
podem observar os Srs. Senadores, temos problemas técnicos em nosso painel, e a presença está
sendo controlada pelos métodos tradicionais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
· ·permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

ORDEM DO DIA
Hem n°1:
Segundo dia de discussão, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de
Emenda à Constituição n2 1, de 1995, de
autoria do Senador Esperidião Amin e outros Srs. Senadores, que dá nova redação
ao art. 62 da Constituição Federal (adoção
de medidas provisórias), tendo
Parecer sob n° 150, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
oferecendo a redação para o segundo turno.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria
constará da Ordem do Dia durante três dias úteis em
fase de discussão, em segundo turno, quandop-o·derão ser oferecidas emendas que não envolvam o
mérito, assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado. Transcorre hoje o segundo dia
de discussão em segundo turno.
·· ~A matéria está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão para
prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De
acordo com a decisão do Plenário, passa-se ao Item
n 2 8 da pauta:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 27, de 1997 (n2
369/96, 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, Bahia e Ceará para Projetes Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996, tendo
Parecer favorável, sob nº 139, de
1997, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a atenção de V. Ex'-l para o fato de que eu já
havia, na ocasião devida, manifestado meu voto
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Ata
registrará o voto contrário de V. E~.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final, que será lido pela SRA. 1~ Secretária
em exercício, Senadora Mariuce Pinto.

É lido o seguinte:

PARECER N2 185, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n• 27, de 1997 (n• 369, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1997 (n•
369, de 1996, 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, Bahia e Ceará para Projetes Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em
Brasília, em 26 de agosto de 1996.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteMarluce Pinto - Relatora - Geraldo Melo - Junia
Marise.
ANEXO AO PARECER N 2 185, 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
DECRETO LEGISLATIVO N 2 , DE 1997
Aprova o texto do Acordo, por 1:1'0\.a de
Notas, relativo a um empréstimo japonês

concedido a<!S. Estados de Sarrta Calarina,
Paraná, Bahia e Ceará para Projetas Am_bientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o governo do
Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo, por troca
de Notas, relativo a um empréstimo japonês concedido
aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetes Ambie11tais, celeb@dO entre o Gover- _
no da República Federativa do Brasil e o Governo do
Japão, em Brasília, em 26 de agosto de-t996.
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 C<:>11stitu~o Fed~ral, acarrete111 e~rgos ºu _
compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Srª
1• Secretária em exercício, Senadora Mariuce Pinto.

É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 315, 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 n2 27, de
1997 (n2 369/96, 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, Bahia e Ceará para Projetes Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japão,
em Brasília, em 26 de agosto de 1996.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão. (Pausa.}
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Nos terIT!OS do arl 48, item 28, do Regimento Interno, a Presidência promulga o Decreto Legislativo n2 20, de 1997.
Trata-se do projeto de decreto legislativo que
acabou de ser aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 50, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer n2 146, de
1997}, que autoriza 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.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando sua discussão foi adiada para hoje.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235, 11, "f", do Regimento Interno.
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Passa-se à discussão do projeto, em tu mo único.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
__
O-SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos para discutir
a matéria.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, é
mais para justificar a minha posição que sei ser solitária. Mas como gosto da solidão não me preocupo
com esse fato.
Tenho talvez uma certeza enganada, resultado
de anos e anos de desinteressada leitura, de que o
endividamento externo é uma das forças - aliás,
como dizia o Professor Fernando Henrique Cardoso
- mais perigosas no sentido de destruir, dissolver
uma nação.
Portanto, já exaustivamente lembrei os casos
ocorridos em diversos países do mundo e não pretendg, neste momento, invocarmais nenhum, porque
- - realmente rião há melhor eonse1helró do que olempo,
e o tempo vai mostrar que esse endividamento irresponsável, a que temos recorrido, vai levar o Brasil a reproduzir aqui aquilo que, na nossa história anterior e
na história de diversos povos, necessariamente ocorre.
A dívida externa é um instrumento de dominação sedutora, muito boa, muito confortável, que permite que
façamos, numa situaÇão de crise, obras que, de outra
maneira, seriam ineVitáveis.
Ao mesmo tempo, na medida em que esse endividamento externo vai aumentando, nós, que já
pagamos ano passado cerca de US$24 bilhões só
de juros do nosso endividamento interno e externo,
estamos caminhando no sentido de levar o País a
becosemPortanto, eu gostaria apenas de, mais uma
vez, reiterar minha posição contrária a esse e a
qualquer outro tipo de endividamento externo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A matéria continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado, contra o voto do Senador Lauro
Campos.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que, nos termos do arl 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário,
será lido pelo Sr. 1º_Secretário em exercício, Senador Joel de Holfanda.:- ---

-um

sruda.-

É lido o seguinte:
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PARECER N°1B6, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n 2 50, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 50, de 1997, que 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, oitocentos e noventa e cinco milhões de ienes) entre o Estado da Bahia e o Overseas Economic Cooperation
Fund - OECF, destinadas ao financiamento, parcial,
do Programa de Saneamento Ambiental de Salvador
e Cidades do Entorno da Baía de Todos os Santos.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. -Geraldo Melo, Presidente- Joel de Hollanda, Relator- Júnia Marise- Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N2 186, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2

,

DE 1997

Autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor total de
V7.B95.000.000,00 (sete bilhões, oitocentos e
noventa e cinco milhões de ienes) entre o
Estado da Bahia e o Overseas Economic
Cooperation Fund- OECF, destinadas ao fi..
nanciamento, parcial, do Programa de Saneamento Ambiental de Salvador e Cidades
do Entorno da Baía de Todos os Santos.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado da Bahia autorizado a contratar operação de crédito com o Overseas Economic Cooperation Fund- OECF.
Art. 2º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a
que se refere o art. 12 desta Resolução.
Art. 32 A operação de crédito externo autorizada terá as seguintes características:
a) valor pretendido: Y7.895.000.000 (sete bilhões, oitocentos e noventa e cinco milhões de ienes), equivalentes a R$?1.652.651 ,50 (setenta e um
milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), a
preços de 29 de novembro de 1996;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) juros: 4,0% a.a. (quatro por cento ao ano)
sobre o saldo devedor do principal, a partir de cada
desembolso, exceto quanto parte do empréstimo for
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destacada para cobrir pagamentos a consultores,
caso em que a taxa de juros será de 2,3% a.a. (dois
vírgula três por cento ao ano) sobre a parcela a ser
destacada e a partir do respectivo desembolso;
d) juros de mora: 3% (três por cento ao ano)
acima da taxa operacional;
e) disponibilidade: seis 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:
- do principal: em trinta e sete parcelas semestrais, consecutivas e aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira após o período de carência de
sete anos;
~
~
~
-dos juros: semestralmente vencidos.
Art. 4 2 O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de quinhentos e quarenta dias.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O parecer lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Ser ,J.dor Joel de Hollanda
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 316, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos ao art. 321, do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, do Parecer referente à redação
final do Projeto de Resolução n2 50. de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 146, de 1997),
que autoriza a contratação de operação de crédito
extemo, 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 entomo da Bahia de todos os Santos.
Sala das sessões, 7 de maio de 1997.- Waldeck Ornelas.
SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da
redação final, conforme requerido e decidido pelo
Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O Sr. Geraldo Melo, 1" Vice-Presiden-'
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Garfos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-ltem2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 85, de 1996 (nº
268/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova as modificações introduzidas no
Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, tendo
Pareceres favoráveis, sob nºs 153 e
154, de 1997, das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e
- de Assuntos Económicos.
Em discussão o projeto, 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. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 85, DE 1996
(Nº 268196, na Câmara dos Deputados)
Aprova as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo e outros
regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Rcam aprovada as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco interamericano de Desenvolvimento- BID.
Parágrafo Único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer ates q!le possam
resultar em revisão das referidas modificações, assim como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

º
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 11, de 1997 (nº
317/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação
- Consoiàr entre a República Federativa do
Brasil e a República Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros Países, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n2 133, de
1997, da Comissão
- de Relaçoes Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
~Aprovado.

· A-matéria-,iara ComíssãoDiretora para a redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°11, DE 1997
(Nº 317196, na Câmara dos Deputados)
Apro·~~a o texto do Acordo de Cooperação Consular entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa,
para Proteção e Assistência Consular aos
seus Nacionais em Terceiros Países, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 Rca aprovado o texto dq Acordo de
Cooperação Consular entre a República Federativa
do Brasil e a República Federativa Portuguesa, para
Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais
em Terceiros Países; celebrado em Lisboa, em 20
de julho de 1995.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer ato que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

º
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartos Magalhães)
-Item 4
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 14, de 1997 (n°
316/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Ajuste Complementar ao
Acordo de Cooperação Científica, 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, tendo
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 5:

Parecer favorável, sob n° 134, de
1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 20, de 1997 (n2
335/96,- na Câmara dos Deputados), que
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 Beijing, em
13 de dezembro de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n° 135, de
1997, da Comissão
• de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Em discussão o projeto, em turno único: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda·
çãofinal.

---Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em'votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda·
ção finaL

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO No 14, DE 1997
(N• 316196, na Câmara dos Deputados)

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 20, DE 1997
(N 2 335/96, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, 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 Congresso Nac;ional decreta:
Art. 1 Fica aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, Téc·
nica e Tecnológica, para cooperação na Área de
Transportes, celebrado entre o Governo da Repúbli·
ca Federativa do Brasil e o Governo de Cuba, em 30
de janeiro de 1996.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer ates que possam
resultar em revisão do referido Ajuste, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL

°

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 Beijing, em 13 de dezembro de
1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do A"éórdo sobre
Quarentena Vegetal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Republica Popular da China, em Beijing, em 13 de dezembro de 1995.
Parágrafo único. Ficam 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 inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patri·
mônio nacionaL
Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 22, de 1997 (nll
312196, na Câmara 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 de Paz na ONU em Moçambique
(ONUMOZ), celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas, tendo
Parecer favorável, sob nº 136, de
1997, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausá.) 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 redaçãofinal.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N2 22, DE 1997
(N2 312196, na Câmara dos Deputados)
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 • Fica aprovado 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.
Parágrafo único. Ficam 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 inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

--

Art. 22 • Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 23, de 1997 (nº
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
Emprego Assalariado dos Familiares dos
Agentes das Missões Oficiais de cada Estado no outro, celebrado em Paris, em 28 de
_- rriàiõOe:::ra~õ, tendo
Parecer favorável, sob n2 137, de
1997, da Comissão
- --- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
dlscu5são. - 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.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nll 23, DE 1997
(N° 329196, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Bra·
sil e o Governo da República Francesa,
relativo ao Emprego Assalariado dos Fa·
miliares dos Agentes das Missões · Ofi·
ciais de cada Estado no outro,-celebrado
em Paris, em 28 de maio de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica aprovado 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, em 28 de maio de 1996.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atas que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
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retem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Hem 9:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 47, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 47, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n2 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
1O de dezembro de 1996, junto à Caixa Económica Federal.
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 29 de
abril último, oportunidade em que foi retirada da pauta, a fim de aguardar o parecer do Banco Central do
Brasil. Em atendimento à solicitação da Comissão
de Assuntos Económicos, aquele órgão encaminhou
ofício de 06 do corrente, contendo o referido parecer, que se encontra à disposição dos Srs. Senadores nos avulsos da Ordem do Dia.
O Senador Ney Suassuna ofereceu o parecer,
mas se encontra ausente, daí por que a Mesa designa o Senador Lúcio Alcântara para proferir o parecer.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB-CE. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o processo de pedido
de empréstimo para atender o Programa de Desligamento Voluntário do Governo do Estado de Alagoas
foi aprovado pela Comissão de Assuntos Económicos. Não obstante, havia a pendência da ausência
de um documento - que o Banco Central já enviou e, por isso, havia sido retirado de pauta.
Estou aqui justamente complementando o parecer do Senador Ney Suassuna, para informar que
o Ofício, de 6 de maio de 1997, do Banco Central, é
vazado nos seguintes termos:
·sr. Presidente, tendo em vista a solicitação do Gov·emo do Estado de Alagoas e,
em cumprimento ao disposto na Resolução
n2 70, de 14.12.95, alterada pela Resolução
n2 12, de 30.01.97, do Senado Federal, encaminho a V. Exi! o parecer da DEDIP-DIARE 97/331, de 29.04.97, contendo manifestação do Banco Central, a respeito do adita-

mente ao contrato de operação de crédito
firmado junto à Caixa Econômica Federal...•
õ- Programideoesligament6Voluritano- eStá
interrompido porque o crédito inicial não foi suficiente para atender todos os que se candidataram.
•... relativo ao Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, especificamente o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, ao amparo dos
mencionados normativos, alterando o valor
- de R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais) para R$135.000.000,00 (cento e trinta
e cinco milhões de reais}.
Cabe ressaltar que o Estado encontrase cadastrado como inadimplente junto às
instituições do Sistema Financeiro Nacional,
conforme informação constante do Cadastro
da Dívida Pública- CADIP, descumprindo o
_ disposto no art. 13, inciso III, da Resolução
n2 69/95."
Então, Sr. Presidente, já se encontra aqui esse
documento que estava faltando para que o processo
fosse apreciado pelo Plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio car1os Magalhães)
- O ilustre Relator apresenta os motivos que colocam o projeto em condições de ser votado. Em verdade, faltavam documentos que foram apresentados
pelo Banco Central. Por essa razão, o processo
pode e deve ser votado pelo Plenário, pois preenche
todas as condições para isso.
Ele foi retirado de pauta pela própria Mesa,
mas, agora, volta completo, para que seja apreciado
pelos Srs. Senadores.
Não tendo sido oferecida qualquer emenda ao
projeto, passa-se à sua discussão.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Abstiveram-se de votar os Srs. Senadores Lauro Campos e Esperidião Amin.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 47, DE 1997
Autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação de crédito sob a forma de
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Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado
em 1 O de dezembro de 1996, junto à Caixa Económica Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Alagoas autorizado a
contratar operação de crédito sob a fonna de Tenno
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de
Crédito celebrado em 10 de dezembro de 1996 com
a Caixa Económica Federal.
Parágrafo único. A operação de crédito de que
trata o caput corresponde a aditamento, no valor de
R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), ao
Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as
partes, em 1O de dezembro de 1996, no valor de
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais}, nos termos do disposto no Voto n° 162, de 1995, alterado
pelo Voto n° 175, de 1995, do Conselho Monetário
Nacional.
Art. 22 A operação de Crédito referida no artigo
anterior observará as condições financeiras constantes da linha de Crédito II, estipulada na seção III do
Voto n°162, de 1995, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 3° Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados exclusivamente para os fins do
Programa de Incentivo à Exoneração Voluntária.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos
do autorizado implicará no vencimento imediato da
totalidade da operação de crédito de que trata essa
resolução, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao caso.
Art. 42 Fica o Estado de Alagoas obrigado a
encaminhar ao Senado Federal, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da
presente resolução, demonstrativo sintético das medidas adotadas e dos resultados efetivos esperados,
de modo a enquadrar-se nas detenninações da Lei
Complementar n2 82;-de 1996.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, para uma comunicação.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo
de participar de uma reunião, juntamente com o Líder do PMDB na Câmara dos Deputados, com o
Presidente da Câmara dos Deputados e com o Senhor Presidente da República.
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Nesta oportunidade, gostaria de ler uma nota
das lideranças do PMDB na Câmara e no Senado,
para que fique registrada nos Anais desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães.
Fazendo soar a campainha.) -A Presidência solicita
a atenção do Plenário para a comunicação que está
sendo feita pelo Senador Jader Barbalho.
-- O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
Srlls e Srs. Senadores, a nota diz:
"Lideranças do PMDB, desde março
último, foram instadas pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República a indicar
nomes de seus-quadros para ocupar a titularidade dos Ministérios da Justiça e dos
Transportes.
No decorrer dos entendimentos, e também por iniciativa do Senhor Presidente da
República, Sua Excelência aventou - inclu_sive- a criação de um novo Ministério a ser
ocupado por integrantes do-PMDB. -- - - -- Em reunião realizada ontem, o PMDB,
através das suas Lideranças no Congresso
Nacional, e na melhor fonna de colaborar
com o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, resolveu devolver dita
escolha para Sua Excelência, com total liberdade, admitindo inclusive que os indicados não pertençam aos quadros do PMDB,
sem que isso possa representar quaisquer
prejuízos no relacionamento de colaboração
e solidariedade sempre existentes.
As Lideranças do PMDB no Congresso
Naciol]~ reªfirrnam, com tal gesto, seu pro- pósltc>ae cofaboraçãocom o Governá F'ecie- ral e com o País, na sustentação parlamentar para a conquista das refonnas ambicionadas pela sociedade brasileira."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
·O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-As matérias constantes dos itens de 11 a 13 da Ordem do Dia da presente sessão, nos tennos do parágrafo único do art. 383 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão toma-se secreta às 16h04min
c volta a ser pública às 16h59min.)

São os seguintes os itens apreciados em sessão secreta:
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-11MENSAGEM N~ 54, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 54, de
1997 (n 2 94/97, na origem), de 16 de janeiro
do corrente ano, pela qual o Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Affonso Celso de
Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função
de Embaixador do Brasil junto à República
da Áustria, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República Eslovaca.

-12MENSAGEM N2 57, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 57, de
1997 (n2 148/97, na origem), de 30 de janeiro do corrente ano, pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Oto Agripino
Maia, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à República da África do Sul, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República de Maurício.

-13MENSAGEM N2 91, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 91 de
1997 (n° 428/97, na origem), de 14 de abril
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor Luiz Felipe
de Seixas Corrêa, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Argentina.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
-A sessão toma-se pública.
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Esgotadàs as matérias constantes da Ordem
do Dia.
Sobre a mesa, redações finais que serão lidas
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
São lidas as seguintes
PARECER N2187, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n° 85, de 1996 (n2 268, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n2 85, de
1996 (n° 268, de 1996, na Câmara dos Deputados); que aprova as modlficaçõ-es-mtroduzidas no
Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento
-BID.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. - Antônio Carlos Magalhães, Presidente Marluce Pinto, Relator- Geraldo Melo - Júnia Marise.
ANEXO AO PARECER N2 187, 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
DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1997

Aprova as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo e outros
regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID~
O Congresso Nacional decreta: · · Art. 1° São aprovadas as modificações introduzidas no Convênio Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento-BID.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar e revisão das referidas modificações, assim
como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromisso:; gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER N°188, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 1997 (n2 317, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 11, de 1997 (n 2
317, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Consular entre
a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular aos
seus Nacionais em Terceiros Países, celebrado em
Lisboa, em 20 de julho de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Marluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo - Junía
Marise.
ANEXO AO PARECER N2 188, 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
DECRETO LEGISLATIVO N2

,

DE 1997

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Consular entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa,
para Proteção e Assistência Consular
aos seus Nacionais em Terceiros Países,
celebrado em Lisboa, em 20 de julho de
1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Consular entre a República Federativa do
Brasil e a República Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular aos seus Nacionais em Terceiros
Países, celebrado em Lisboa, em 20 de julho de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional qüaisquer atas que possam resultar em revisão d::: referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art.
49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER Nº189, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 14, de 1997 (n2 316, de
1996, na Câmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 14, de 1997 (nº
316, de 1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto do Ajuste Complementar ao Acordo de
Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, para
Cooperação n'!_ 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.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteMarluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo - Junia
Marise.
ANEXO AO PARECER N2 189, 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.
DEÇRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997
Aprovou o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, 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 Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Científica, 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.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do referido Ajuste, bem como
quaisquer ajustes complementares que, -nos termos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 190, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 20, de 1997 (n2 335, de
1996, na Câmara dos Deputados.)
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 1.997 (nº
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335, de 1996, na Câmara dos Deputados), que 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 Beijing, em 13 de dezembro de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Marluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo - Junia
Marise.
ANEXO AO PARECER Nº 190, DE 1990
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, - - Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28 do regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997
Aprovou 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 Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado 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.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas 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. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER Nº191, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 22, de 1997 {n2 312, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 1997 (nº
312, de 1996, na Câmara 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 de Paz na ONU em Moçambique (ONOMOZ), celebrado entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e a Organização das
Nações Unidas.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. - Antônio Carlos Magalhães, Presidente Marluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo - Junia
Marise.
ANEXO AO PARECER Nº 191, 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
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1997
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 Moçambi·
que {ONUMOZ), celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Organização das Nações Unidas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado 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.
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 Federai, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 192, DE 1997
(Da Comissão Diretora)' ·Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 23, de 1997 {nº 329, de
1996, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 1997 (nº
329, de 1996, 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 Emprego Assalariado dos Familiares dos Agentes das Missões oficiais de cada Estado no outro, celebrado em Paris, em 28 de maio de
1996.
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Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, PresidenteMarluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo - Junia
Marise.
ANEXO AO PARECER N2 192, 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
DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1997
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, em 28 de maio de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República r'rancesa, relativo ao Emprego
Assalariado dos Familiares dos Agentes das Missões Oficiais de cada Estado no outro, celebrado em
Paris, em 28 de maio de 1996.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas 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 patrimônio nacional.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PARECER N2 193, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 47, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do 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 à Caixa Econômica Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Marluce Pinto, Relatara - Geraldo Melo - Joel de
Hollanda.
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ANEXO AO PARECER N2 193, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza 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 Econôrnica Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Alagoas autorizado 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 com
a Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único. A operação de crédito de que
trata este artigo corresponde a aditamento, no valor
de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)
ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre
as partes em 1O de dezembro de 1996, no valor de
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos do disposto no Voto n2 162, de 1995, alterado
pelo Voto ng 175, de 1995, ambas do Conselho Monetário Nacional.
Art. 22 A operação de crédito referida no artigo
anterior observará as condições financeiras constantes da Linha de Crédito 11, estipulada na seção III do
Voto n2 162, de 1995, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 32 Os recursos de que trata esta resolução
serão utilizados exclusivamente para os fins do Programa de Incentivo à Exoneração Voluntária.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos
do autorizado implicará no vencimento imediato da
totalidade da operação de crédito dé que trata esta
resolução, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao caso.
Art. 42 É o Estado de Alagoas obrigado a encaminhar ao Senado Federal, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data de publicação desta resolução, demonstrativo sintético das medidas adotadas
e dos resultados efetivos esperados, de modo a enquadrar-se nas determinações da Lei Complementar
n2 82, de 27 de março de 1995.
Art. 52 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
-Os pareceres vão à publicação.

------------------------------------------------------------
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido e aprovado o seguinte:

º

REQUERIMENTO Nº 317, 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 nº 85, de
1996 (nº 268/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova as modificações introduzidas no Convênio
Constitutivo e outros regulamentos básicos do Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID.
S&la das Sessões, 7 de maio de 1997.- Levy
Dias.
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___Q_§R. _f'FIE§IDENTE (~ntQnio_CariQ§ ~'!gªlh§§l>)
- Aprovado orequeÚímenfo: pa5Sa.:Se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

É lido e aprovado o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
18 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N2 318, 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 á redação
final do Projeto de Decreto Legislativo n2 11, de
1997 (nº 317/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Co!lsular
entre a República Federativa do Brasil e a República
Portuguesa, para Proteção e Assistência Consular
aos seus Nacionais em Terceiros Países, celebrado
em Lisboa, em 20 de julho de 1995.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997. - Marluce Pinto.

REQUERIMENTO N2 319, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
LeQueito~a~di_spensa_de_ publicação, para imediata
disc•Jssão e votação, do Parecer referente à redação
final. oo Projetode Decreto Legislativo-n·q-4, de
1997-(n2 -316/96,
Câma:ra-das-[)eputados), que
aprova-o texto do Ajuste Complementar ao Acoido
Tecnológica,
--de Cooperação CientífiCa., Técnica
para:coóperaÇão-néCÁrea âe Transportes, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Go\lerno de Cuba, em 1-!avana, em 30 de janeiro
de 1996.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997. - Bernardo Cabral.

na

e

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redaçãofinal.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 320, 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 n2 20, de
1997 (nº 335/96, na Câmara dos Deputados), que
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 Beijing, em 13 de dezembro de 1995.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N2 321, 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 n2 22, de
1997 (n 2 312/96, na Câmara 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 de Paz na ONU em
Moçambique (ONUMOZ), celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização das Nações Unidas.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Romeu Tuma.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 322, DE 1997
Senhor
Pr~sidel'lte,_ .
- --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 n2 23, de
.. 19~.1_{11 2 ª29/9!), na C.âiT@ra -º9§__D~J:>ut?-dos),_quE!__
aprova 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, em 28 de maio
de 1996.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997. - MarlucePinto
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 323, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tElrmos 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 Resolução n2 47, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer nº 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 1O de dezembro de 1996, junto à Caixa
Económica Federal.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1997.- Ney
Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciaçáo da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

º

É lido o seguinte
PARECER N2194, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 206,
de 1995, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que "Dispõe sobre a alocação,
em depósitos especiais remunerados de
recursos da disponibilidade finar.ceira do
Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT,
na Caixa Económica Federal, e dá outras
providências", nos termos do Requerimento n 2 423/96, de audiência.
Relator: Senador Waldeck Ornellas
I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 206, de 1995,
do ilustre Senador Humberto Lucena, visa autorizar
a aplicação de um bilhão de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT em duas linhas de crédito: uma, de setecentos milhões de reais para micro e
pequenas empresas e outra, de trezentos milhões

de reais, para a aquisição de automóveis para utilização no transporte autónomo de passageiros.
Esses recursos seriam alocados em depósitos
especiais remunerados na Caixa Económica Federal, cabendo ao Ministro do Trabalho determinar a
adoção das providências indispensáveis para que
quinhentos milhões de reais fossem alocados em
até 30 dias após a publicação da lei, e os outros quinhentos milhões de reais, em até 180 dias, contados
a partir da liberação da primeira parcela.
Com remuneração pela Taxa de Juros de Longo Prazo- T JLP, essa alocação de recursos gozaria
prioridade sobre qualquer outra aplicação prevista
para as disponibilidades financeiras que excedam o
valor da Reserva Mínima de Liquidez, de que trata o
art. 92 da Lei nº 8.019/90, com a redação dada pela
Lei n2 8.352191.
A operacionalização das modalidades de crédito em questão seriam de responsabilidade da Caixa
Económica Federal, devendo ser observado o prazo
m~imo de trinta e seis meses para a amortização
dos -empréstimos. Ressalfe-:se,que o acesso à linhade crédito para micro e pequenas empresas estaria
restrito a empresas brasileiras de capital nacional pessoas jurídicas de direito privado e firmas individuais, _definidaspela Lei n!l 8.8fi4;/94, com atuação
nos ramos de produção, comércio -e -prestação de--serviços, do meio urbano.
O reembolso de cada parcela de recursos alocados na CEF seria feito ao final do prazo de trinta e seis
meses, contados da data de sua efetiva alocação.
O insigne Senador Humberto Lucena, na justificação que acompanha a proposição, menciona que
a remuneração pela T JLP não ocasionaria qualquer
prejuízo ao FAT, por ser a prevista na legislação
atual para as disponibilidades financeiras desse
Fundo.
Cita, ademais, que a linha de crédito para aquisição de táxis permitiria •a substituiçãe de cerca de
15% da frota nacional, atendendo d demanda de financiamento de, aproximadamente, 22.500 trabalhadores taxistas", os quais não contam, atualmente,
com nenhuma linha de crédito com prazo de pagamento compatível com a capacidade de comprometimento de renda dessa categoria profissional.
Por fim, os recursos destinados a micro e pequenas empresas gerariam "cerca de 175.000 empregos diretos, ao custo de R$4.000,00, por emprego no setor formal, segundo informações fornecidas
pelo SEBRAE, além de beneficiar aproximadamente
28.000 empresas."
É o relatório.
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nas empresas ou de produção associativa (conforme
a
Resolução n• 59/94), Posteriormente, foram autoriO Fundo de Amparo ao Trabalhador- FATtem
outros depósitos especiais, mas, somente em
zados
como fonte primária de recursos a arrecadação deagosto
do corrente ano, foram dirigidos recursos
corrente das contribuições para o Pis!Pasep. Em
(R$130.000.000,00),
dentro do Programa de Geraconsonância com o art. 239 da Constituição Federal,
ção
de
Emprego
e
Renda
- PROGER, para a Caixa
esses recursos devem financiar o programa do seEconômica Federal, o banco social do Governo. Os
guro-desemprego e o pagamento do abono salarial.
recursos do Proger têm sido alocados de acordo
Ademais, quarenta por cento do arrecadado devem
as diretrizes apresentadas por esses bancos
com
ser destinados ao financiamento de programas de
Planos de Trabalho, aprovados pelo COnos
seus
desenvolvimento econômico, através do BNDES.
defat ou Ministério do Trabalho.
As disponibilidades financeiras do FAT, de
A iniciativa do nobre Senador Humberto Luceacordo com a Lei n• 8.019/90, só podiam ser aplicana
tem
o mérito de aumentar a participação da Caidas em títulos do Tesouro Nacional, por meio do
xa
Econômica
Federal, garantindo-lhe um espaço de
Banco Central do Brasil. Posteriormente, a Lei n•
atuação mais condizente com sua abrangência, ex8.352191 definiu que os recursos da Reserva Mínima
periência e vocação institucional. Ademais, tendo
de Liquidez, constituída com parcela das disponibiliem
vista que destina a maior parte dos recursos
dades financeiras, só poderiam ser aplicadas daquepara
o financiamento de micro e pequenas emprela forma, mas o excedente poderia ser canalizado,
sas urbanas, reforça, a nosso ver, essa linha de
alternativamente, para depósitos especiais, remuneação -o Proger- que vem sendo adotada pelo COrado_s e disponíveis para imediata movimentação,
defat.
Assim sendo, e por ser esta uma das compenas Instituições financeiras oficiais federais.
tências do Codefat, julgamos pertinente incluir na
Esses depósitos especiais foram, de início, utiproposição a determinação de que esse Conselho
lizados para a concessão de empréstimos, pelo Bandefinirá os critérios a serem observados na concesco do Brasil, para o setor rural e o atualmente extinto
são dos financiamentos ali especificados, cabendo
INAMPS. Face à verificação de continuados exceao Ministério do Trabalho firmar os convênios pertidentes, passaram-se a usar com freqüência os denentes com a CEF.
pósitos especiais para financiamento de diversos seConvém, ademais, eliminar o estabelecimento
tores ou programas, sendo utilizados vários indexaprévio,
na Lei, de prazos para o Ministro do Trabalho
dores (TR, T JLP, etc.) para definir sua remuneração
alocar os recurso na CEF. É melhor que esses desemnominal, a qual é usualmente acrescida de juros de
bolsos sejam estabelecidos em uma resolução do Cocinco ou seis por cento ao ano. Recentemente, o Midefat, a partir de uma análise adequada das peculiarinistério da Saúde, por exemplo, contraiu empréstidades operacionais das duas linhas de financiamento
mos, em novembro de 1995 e em agosto de 1996,
propostas, podendo ser os desembolsos parcelados e
no valor total de R$2,4 bilhões, com remuneração
condicionados
a uma avaliação dos resultados alcanpela TJLP acrescida de cinco por cento ao ano.
çados
em
cada
etapa, como vem sendo feito com ouAlém desses e de outros empréstimos autoritros depósitos especiais aprovados pelo Codefat.
zados por medidas provisórias ou leis, o Conselho
Não julgamos apropriado, por outro lado, deDeliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador terminar que a alocação dos recurses-em questão
CODEFAT, como gestor do Fundo, nos termos daterá prioridade sobre qualquer outra aplicação preLei nº 7.998/90, aprovou várias aplicações de recurvista para as disponibilidades financeiras que exsos em depósitos especiais. Estabeleceu, no entancederem o valor das Reservas Mínimas de Liquito, critérios a serem observados para a concessão
dez. Sendo os compromissos assumidos antes da
dos empréstimos, dentre os quais destacam-se a
entrada em vigor da lei um ato jurídico perfeito,
descentralização regional, a geração imediata de
eles devem, em princípio ser honrados integralemprego e renda e a não concessão de empréstimente. Não obstante, é de bom alvitre estabelecer
mos a empresas que possam vir a ser desempregaque essa destinação dos recursos terá prioridade
doras líquidas de mão-de-obra.
sobre
qualquer outra definida após a entrada em
Nesse contexto, foi autorizada, ainda em 1994,
vigor da lei, o que garantirá que o Codefat dê efetia alocação dE. recursos no Banco do Brasil - BB e
vidade aos termos da lei.
no Banco do Nordeste do Brasil - BNB, para serem
utilizados em linha de crédito destinada à geração
. _____ F.irl.ª!rnen!e_,_ no gue g~ncerne especificamente
aos financiamentos para a aq[iisiÇãoCie-automóvels
de emprego e renda no segmento de micro e peque-
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para utilização no transporte autónomo dé passa:geic- ------pela remuneração diária paga pelos títulos do Tesouro Nacional.
ros, julgamos oportuno restringir às cidades com
mais de 50.000 habitantes, tendo em conta a exisArt. 3º Os recursos de que trata o art. 1 serão
tência e a viabilidade desse serviço. Acreditamos,
remunerados, a partir de sua liberação para os respecademais, que o Codefat poderá definir critérios aditivos financiamentos, pela Taxa de Juros de Longo
cionais para esses financiamentos, considerando, inPrazo - TJLP, ficando estabelecido o prazo máximo
clusive, as isenções de Imposto sobre Produtos Inde 36 (trinta e seis) meses, a contar de sua alocação
dustrializados - IPI e de Imposto sobre a Circulação
na Caixa Económica Federal - CEF para que retomem
de Mercadorias e Serviços - ICMS para esse setor.
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
Art. 42 Cabe ao Conselho Deliberativo do FunProjeto de Lei do Senado n2 206, de 1995, na forma
do de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT definir
do Substitutivo que se segue:
outros critérios a serem observados na concessão
dos financiamentos de que trata esta lei, e ao MinisEMENDA Nº 1-CAS (Substitutiva)
tério do Trabalho firmar convênio com a Caixa Econômica Federal - CEF para a alocação desses reAO PROJETO DE LEI DO SENADO
cursos.
N2 206, DE 1995
Parágrafo único. A alocação, autorizada por
Dispõe sobre a alocação, em depOesta Lei, dos recursos que excedam a Reserva Mínisites especiais remunerados, de recurma de Liquidez terá prioridade sobre qualquer outra
sos da disponibilidade financeira do Funaplicação em depósitos especiais definida após a
do de Amparo ao Trabalhador- FAT, na
entrada em vigor desta Lei.
Caixa Econômica Federal, e dá outras
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua
providências.
publicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 62 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 12 Fica autorizada a alocação de
Sala das Comissões, 30 de abril de 1997. R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), do Fundo de
Ademir Andrade, Presidente - Waldeck Ornelas,
Amparo ao Trabalhador- FAT, na Caixa Económica
Relator - Nabor Júnior - Marluce Pinto - Valmir
Federal - CEF, em depósitos especiais, remunerados
Campelo - Sebastião Rocha - João França - Abe disponíveis para imediata movimentação, nas condidias Nascimento - Jonas Pinheiro - Leomar
ções estabelecidas no art. go da Lei n2 8.019, de 11 de
Quintanilha - Emandes Amorim - Osmar Dias abril de 1990, com a redação dada pelo art. 12 da Lei
Casildo Maldaner - José Alves - Lúcio Alcântara
nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
-José Eduardo Outra.
Parágrafo único. Do total de recursos mencioLEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
nado no art. 12 , serão destinados:
SECRETARIO GERAL DA MESA
I - R$700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais), ao financiamento de micro e pequenas emCONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
presas - pessoas jurídicas de direito privado e firFEDERATIVA DO BRASIL
mas individuais, definidas na Lei n2 8.864, de 28 de
março de 1994, com atuação nos ramos de produção, comércio e prestàção de serviços, no meio urArt. 239. A arrecadação decorrente das contribano;
buições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar n2 7, de 7 de setembro de
11 - R$300.000.000,00 (trezentos milhões de
1970, e para o Programa de Formação do Patrimóreais), ao financiamento de aquisição de automóveis
nio do Servidor Público, criado pela Lei Complemenpara utilização no transporte autônomo de passageitar n2 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir
ros, em cidades com mais de 50.000 (cinqüenta mil)
da promulgação desta Constituição, a financiar, nos
habitantes.
termos que a lei dispuser, o programa do seguro-deArt. 22 Os saldos diários disponíveis na Caixa
semprego e o abono de que trata o § 32 deste artigo.
Econômica Federal - CEF;- ainda não destinados
§ 12 Dos recursos mencionados no caput desaos financiamentos objeto de sua aplicação, serão
te artigo, pelo menos quarenta por cento serão destiremunerados, no mínimo, pelos mesmos critérios e
nados a financiar programas de desenvolvimento
prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades
económico, através do Banco Nacional de Desenvolde caixa do Tesouro Nacional ou na sua ausência,
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vimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que lhes preservem o valor.
§ 2 9 Os patrimônios acumulados do Programa
de Integração Social e do Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público são preservados,
mantendo-se os critérios de saque nas situações
previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a
distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo, para depósito nas contas individuais
dos participantes.
§ 3 9 Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste
valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas,
até a data da promulgação desta Constituição.
§ 49 O financiamento do seguro-desemprego
receberá uma contribuição adicional da empresa
cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
LEI N 9 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa de Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT,
e dá outras providências
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 Esta Lei regula o Programa do SeguroDesemprego e o abono de que tratam o inciso 11 do
artigo 7e, o inciso IV do artigo 201 e o artigo 239, da
. Constituição Federal, bem como institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador- FAT.
Do Programa de Seguro Desemprego
Art.29 O Programa de Seguro-Desemprego tem
por finalidade:
I - prover assistência financeira temporária ao
trabalhador desempregado em virtude de dispensa
sem justa causa;
11 - auxiliar os trabalhadores requerentes ao
seguro-desemprego na busca de novo emprego, podendo para esse efeito, promover a sua reciclagem
profissional.
·
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Art. s" térá dfrefio a pe-réepção (J() seguro-desemprego o trabaihador dispensado sem justa causa
que comprove:
I - ter recebidosaláriosde pessoas jurídicas
ou pessoas físicas-aela equiparada; relativos a cada
um dos 6 (seis) ·meses imediatamente anteriores à
data da dispensa;
H- ter_sit!o_empregado de pessoa jurídica ou
pessoa física aelaeql.Jiparada ou-terexercido atiVidade legalmente reconhecida como autônoma, durante pelo menos 15- (quinze) meses nos últimos 24
meses (vinte e quatro) meses;
III - não estar em gozo de qualquer benefício
previdenciário de. prE;!stação continuada, previsto no
Regulamento dos Benefícios da previdenciária Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei nº 6.367 de 19 de outubro
de 1976, bem como o abono de permanência em seviço previsto na Lei n2 5.890, de 8 de junho de 1973;
IV- não estar em gozo do auxílio-desemprego; e
· V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.
Art. 4" O benefício do seguro-desemprego será
concedido ao trabalhador desempregado, por um
período máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de 16
(dezesseis) meses, contados da data de dispensa
que deu origem à primeira habilitação.
Parágrafo único. O beneficio do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período
aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas no artigo 32 desta Lei, à excessão do seu inciso 11.
Art. 5°. O valor do benefício será fixado em Bônus do Tesouro Nacional- BTN, devendo ser calculado segundo 3 (três) faixas salariais, observados os
seguintes critérios:
I - até 300 (trezentos) BTN, multiplicar-se-à o
salário médio dos últimos 3 (três) meses pelo fator
0,8 (oito décimos);
· 11- de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) BTN
aplica-se-á, até o limite do inciso anterior, a regra
nele contida e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos);
III - acima de 500 (quinhentos) BTN, o valor do
beneficio será igual a 340 (trezentos e quarenta) BTN.
§ 1°. Para fins de apuração do benefício, será
considerada a média dos salários dos últimos 3
{três) meses anteriores à dispensa, devidamente
convertidos em BTN pelo valor vigente nos respectivos meses trabalhados.
§ 2°. O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.
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§ 3º. No pagamento dos benefícios, considerar-se-á:
I - o valor do BTN ou do salário mínimo do
mês imediatamente anterior, para benefícios colocados à disposição do beneficiário até o dia 1 O (dez)
do mês;
11 - o valor do BTN ou do salário mínimo do
próprio mês, para benefícios colocados à disposição
do beneficiários após o âia 10 (dez) do mês.
Art. 6º. O seguro-desemprego é direito pessoal
e intransferível do trabalhador, podendo ser requerido a partir do 7º. (sétimo) dia subsequente à rescisão do contrato de trabalho.
Art. 7º. O pagamento do benefício do seguro-desemprego será suspenso nas seguintes situações:
I - admissão do trabalhador em novo emprego;
11 - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente, o auxílio suplementar e o abono de permanência em serviço;
III - início de percepção de auxflio-desemprego.
Art. 82 • O benefício do seguro-desemprego
será cancelado:
I - pela recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego condizente com sua
qualificação e remuneração anterior;
11 - por comprovação de falsidade na prestação
das informações necessárias à habilitação;
III - por comprovação de fraude visando á percepção indevida do benefício do seguro-desemprego;
IV - por morte do segurado.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, será suspenso por um período de 2 (dois) anos, ressalvado o prazo de carência,
o direito do trabalhador à percepção do seguro-desemprego, dobrando-se este período em caso de
reincidência.

Do Abono Salarial
Art. 9º. É assegurado o recebimento de abono
salarial no valor de 1 (um) salário mínimo vigente na
data do respectivo pagamento, aos empregadoS que:
I -tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social - PIS
ou para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - Pasep, até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada
pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;
11 -estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS/Pasep ou no
Cadastro Nacional do Trabalhador.

Parágrafo único. No caso de beneficiários intedo Fundo de Participação PIS/PASEP, serão computados no valor do abono salarial os rendimentos proporcionais pelas respectivas contas individuais.

~grantes

Do Fundo de-Amparo a:o Traoalllaâor
Art. 1 O. É instituído o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho,
destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao fi- -nanciamento de programas de desenvolvimento
econômico.
Parágrafo único. O FAT é um fundo contábil,
de natureza financeira, subordinando-se, no que
couber, à legislação vigente.
Art. 11. Constituem recursos do FAT:
I -o produto da arrecadação das contribuições
devidas ao PIS e ao Pasep;
11 - o produto dos encargos devidos pelos contribuintes, em decorrência da inobservância de suas
obrigações;
III - a correção monetária e os juros devidos
pelo -agente aplicadoraos-recl.lrsos do Fundo, bem
como pelos agentes pagadores, incidentes sobre o
saldo dos repasses recebidos;
IV - o produto da arrecadação da contribuição
adicional pelo índice de rotatividade, de que trata o §
4 2 ., do artigo 239, da Constituição Federal;
V- outros recursos que lhe sejam destinados.
Art. 12. (Vetado).
Art. 13. (Vetado).
Art. 14. (Vetaáo).
Art. 15. Compete aos Bancos Oficiais Federais
o pagamento das despesas relativas ao Programa
do Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial conforme normas a serem definidas pelos gestores do
FAT.
Parágrafo único. Sobre o saldo _de reéursos
não desembolsados, os agentes pagàdores remunerarão o FAT, no mínimo com correção monetária
Art. 16. No que alude ao recolhimento das contribuições ao PIS e ao Pasep, observar-se-á o seguinte:
I - os contribuintes deverão recolher as contribuições aos agentes arrecadadores nos prazos e
condições estabelecidos na legislação em vigor;
11 - os agentes arrecadadores deverão, no prazo de 2 (dois) dias úteis, repassar os recursos ao
Tesouro Nacional;
III - (Vetado).
Art. 17. As contribuições ao PISe ao Pasep serão arrecadadas pela Caixa Econômica Federal, me-
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diante instrumento próprio, de conformidade com
normas e procedimentos a serem definidos pelos
gestores do FAT.
GESTÃO
Art. 18. É instituído o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador_ CODEFAR, composto de 9 (nove) membros e respectivos suplentes,
assim definidos:
I_ 3 (três} representantes dos trabalhadores;
11 _ 3 (três) representantes dos empregados;
111 _ 1 (um) representante do Ministério do Trabalho;
IV_ 1 (um) representante do Ministério da Previdência Social;
V_ 1 (um) representante do BNDES.
§ 12 o mandato de cada Conselheiro é de 3
(três} anos.
§ 2 2 Na primeira investidura, observar-se-á o
seguinte:
1 _ 1/3 (um terço} dos representantes referidos
nos incisos I e 11, do caput, deste artigo, será designado com mandato de 1 (um) ano; 1/3 (um terço),
com mandato de 2 (dois) anos e 1/3 (um terço}, com
mandato de 3 (três} anos;
11 _ o representante do Ministério do Trabalho
será designado com mandato de 3 (três} anos; 0
representante do Ministério da Previdência e Assistência Social, com mandato de 2 (dois) anos; o representante do Bndes, com mandato de 1 (um} ano.
§ 32 Os representantes dos trabalhadores serão indicados pelas centrais sindicais e confederações de trabalhadores; e os representantes dos empregadores, pelas respectivas confederações.
§ 4º Compete ao Ministro do Trabalho a nomeação dos membros do Codefat.
§ 5º A Presidência do Conselho Deliberativo,
anualmente renovada,, será rotativa entre os seus
membros.
§ 6º Pela atividade exercida no Codefat seus
membros não será remunerados.
Art. 19. Comp~te ao Co~~fat gerir o FAT e deli-

IV_ elaborar a proposta orçamentária do FAT,
bem como suas alterações;
V --~oro aperfeiçoamento da legislação relativa ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial e
regulamentar os dispositivos desta lei no âmbito de
sua competência;
VI _decidir sobre sua própria organização, elaborando seu regimento interno;
VIl _ analisar relatórios do agente aplicador
quanto à forma, prazo e natureza dos investimentos
realizados;
VIII _fiscalizar a administração do Fundo, podenc:!o_ sojicitar illforma~ssobre contratos celebrados ou
em vias de celebração e -quaisquer
atos; __ lX -definir inc;h~2Cfl.99J~ ~uc:ªcíãnem;_ 110_ caso de
extinção ou alteração daqueles referidos nesta Lei;
_ X - baix!ir instn.Jções_ necessárias à devolução
de parcelas do benefício d6-segl.áo.:clesempfegõ,-in:
devidamente recebidas;
- - Xl--proporafterà.ÇãoelâS-alíquotasreferenfes
às contribuições a que alude o artigo 239 da ConstiiuiçãoFecleraJ, com Vistas a assegurara viabilidade
económico-financeiro do FAT;
XII- (vetado);
XIII- (vetado);
:i.:IV- fixar prazos para processamento e envio
ao trabalhador da requisição do benefício do segurodesemprego, em função das possibilidades técnicas
existentes, estabE-lecendo-se como objetivo o prazo
de 30 (trinta} dias;
XV- (vetado);
XVI- (vetado);
XVII - deliberar sobre outros assuntos de interesses do FAT.
Art. 20. A Secretaria Executiva do Conselho
Deliberativo será exercida pelo Ministério do Trabalho, e a ela caberão as tarefas técnico-administrativas relativas ao seguro-desemprego e ao aborio sa·larial.
Art. 21. As despesas com a implantação, administração e operação do Programa do Seguro-Desemprego e de Abono Salarial, exceto as de pessoal, correrão por conta do FAT.
Art. 22. Os recursos do FAT integrarão 0 orça-

oUtros

berart~~:~:~~;gumtes matenas: ____________ ;:e~~C'e~t~.seguridade
11 aprovar e acompanhar a execuçao do Plano de Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e os respectivos Orçamentos;
111 _ deliberar sobre a prestação de contas e os
relatórios de execução orçamentária e financeira- do
FAT;

Maio 1997

social na forma da legislação

Da Fiscalização e Penalidades
Art. 23. Compete ao Ministério do Trabalho a
fiscalização do cumprimento do Programa de Seguro-Desemprego e do Abono Salarial.
Ali 24. Os trabalhadores e empregadores~prestarão as informações necessárias, bem como atende-
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rão às exigências para ·a concessão ao--segUro=ae=~
semprego e o pagamento do abono salarial, nos termos e prazos fixados pelo Ministério do Trabalho.
Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos desta Lei estará sujeito a multa de 400 (quatrocentos} a 40.000 (quarenta mil} BTN, segundo a natureza
da infração, sua extensão e a intenção do infrator, a
serem aplicadas em dobro, no caso de reincidência,
oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
§ 12 Serão competentes para impor as penalidades as Delegacias Regionais do Trabalho, nos
termos do Título VIl da Consolidação das leis do
Trabalho- CLT.
§ 22 Além das penalidades administrativas já
referidas, os responsáveis por meios fraudulentos na
habilitação ou na percepção do seguro-desemprego
serão punidos civil e criminalmente, nos termos desta Lei.
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 26. (vetado}.
Art. 27. A primeira investidura do Codefat dar-seá no prazo de 30 (trinta) dias da publicação desta Lei.
Art. 28. No prazo de 30 (trinta) dias, as contribuições ao PIS e ao Pasep arrecadadas a partir de 5
outubro de 1988 e não utilizadas nas finalidades previstas no art. 239 da Constituição Federal serão recolhidas à Carteira do Seguro-Desemprego e do
Abono Salarial - CSA do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 29. Os recursos do PIS/Pasep repassados
ao BNDES, em decorrência do § 12 , do art. 239 da
Constituição Federal, antes da vigência desta lei, integrarão a Carteira de Desenvolvimento Económico
-COE do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT,
assegurados correção monetária pela variação do
IPC e juros de 5% a.a. (cinco por cento ao ano), calculados sobre o saldo médio diário.
Art. 30. O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias e apresentará projeto de lei regulamentando a contribuição adicional
pelo índice de rotatividade, de que trata o § 42 , do
art. 239 da Constituição Federal, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias.
Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.- José Samey, Presidente da República- Mailsan Ferreira da Nóbrega - Dorothea Wemeck Jáder Fontenelle Barbalho.
Documentos anexados nos termos do art. 250
do Regimento Interno.

-------_~_
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Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex.", nos termos do art. 172, I,
do Regimento interno, a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado 00206/95.
Saia c:la.s_ Sessões. 2! c:leJ~vereirQ.de 1 !!97~ :-_
Senador Humberto Lucena.
OF./SF/Nº 251/97
Em 19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência· que foi apresentado o Requerimento nº 157, de 1997, através do
qual o Senador Humberto Lucena solicita, nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº
206, de 1995.
Outrossim, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno, solicito
a manifestação dessa presidência sobre a providência requerida.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço.
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedº-ªJ)Sfavra ao Senador José Eduardo Outra

--o-sR. jóse_e_DliARbõoui'RA (Pf--SE. Pro--

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, no dia de
ontem o Governo conseguiu bater o martelo no leilão da Companhia Vale do Rio Doce. Com toda
pompa e circunstância que o acontecimento exigia
para o Governo, com direito a Hino Nacional, vendeu-se, leiloou-se, embora ainda sub judice, a
Companhia Vale do Rio Doce.
Nesse período de dois anos - desde maio de
1995, em que o Governo, por meio de decreto, incluiu a Vale no Programa Nacional de Desestatização -, procuramos sensibilizar o Senado da República no sentido de trazer a discussão dessa matéria
para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, o
Congresso Nacional.
Durante a fase final, quando se iniciaram as
ações judiciais, o Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, Presidente do BNDES, veio a público dizer que
eram ilegítimas as iniciativas, no âmbito do Judiciário, para impedir a privatização da Vale.
Como já tive oportunidade de dizer nesta Casa,
mais de uma vez, há duas outras questões reaimen-
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te ilegítimas nesse processo. A primeira, a Lei nº
8.031, que criou o Programa Nacional de Desestatização, que tev.e origem em uma medida provisória
do início do Governo do Sr. Fernando Collor de Mello, a!Jrovada pelo Congresso Nacional. Era um Congresso acuado e acovardado em fim de mandato,
como era a situação naquele momento que deu plenos poderes ao Poder Executivo para privatizar
quaisquer empresas como bem entendesse e da forma que quisesse.
A segunda ilegitimidade desse processo foi o
decreto do Presidente da República que incluiu a
Companhia Vale do Rio Doce no programa de privatização. Tive oportunidade, na sexta-feira passada,
em pronunciamento em Plenário, de trazer o livro
"Mãos à Obra", onde está escrito o programa de governo que elegeu o Presidente da República.
O Governo atual diz que tem autoridade e legitimidade para privatizar qualquer empresa que quiser porque foi eleito para isso. Tem a legitimidade
das umas. Mostramos que no programa de governo
estava escrito que o Governo iria agilizar o processo
de privatização, mas não fazia nenhuma referência
quanto à Companhia Vale do Rio Doce. Muito pelo
contrário, fazia referência a ela no sentido de mantêla como estatal, pois está escrito no programa que o
Estado continuaria atuando como produtor de bens
e serviços, desde que fossem áreas estratégicas e
que fossem de forma eficiente, competitiva e a PreÇO
baixo, ou seja, onde se encaixa o perfil da Companhia Vale do Rio Doce.
Nesse processo agora de batalha pública, o
Ministro Sérgio Motta veio a público dizer que os
opositores à venda da Companhia Vale do Rio Doce
eram movidos por interesses corporativos ou por terem ligações com a corrupção e outras coisas piores
ainda.
E ficamos sem entender. Será que quando o
Ministro Sérgio Motta e o Presidente da República
defendiam posições semelhantes a estas que defendemos hoje, eles as defendiam porque tinham ligação com a corrupção, tinham ligação com o corporativismo?
Reconhecemos o direito das pessoas mudarem de opinião. Reconhecemos que o Presidente da
República poderia pensar dessa forma há cinco
anos e depois mudou de idéia. Reconhecemos esse
direito. Mas, a julgar pelas afirmações do Ministro
Sérgio Motta ao se referir à Oposição, não reconhecendo qualquer caráter no campo das idéias dessa
posição, vamos começar a pensar que quando o Ministro Sérgio Motta e o Presidente da República de-
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fendiam essas mesmas idéias que continuamos defendendo, eles o faziam porque tinham vinculações
com a corrupção ou com o cof!)óratívismo.
Continuamos com a posição de que esta matéria deveria ter sido discutida pelo Congresso Nacional ou, mais ainda, como foi objeto de um projeto
nosso apresentado na undécima hora, no sentido de
que se convocasse à população através de plebiscito, para se decidir se devia ou não privatizar a
Companhia Vale do Rio Doce. O Uruguai fez o plebiscito. Por que o BrasWnao pod-ei-Ta tê~ló feito?
O Governo diz que a maioria da população é a
favor da privatização. As pesquisas, pelo menos as
que foram feitas, em capitais como São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte, mostram que a população é favorável às pnvatizações de um modo geral,
mas essa mesma pesquisa diz que, no caso da
Vale, a maioria da população era contrária à privatização.
O Governo deve dizer que tem outras pesquisas que apontam em sentido contrário. Mas, como
democracia não é feita de pesquisas, mas de votos
e da manifestação do povo através do voto direto, o
mais lógico seria ter convocado a população para
deliberar sobre essa questão.
No dia de hoje saiu em todos os jornais um comunicado da Diretoria da Vale intitulado "Esclarecimentos aos Acionistas e ao Público". Lamento que
esse comunicado não tenha saído antes, logo que o
Deputado Roberfo-campos -asou-de determinados
argumentos em um artigo publicadv na Folha de
S.Paulo, uma vei que visa combater o referido artigo e diversas outras manifestações que o Deputado
fez na imprensa. No entanto, o comunicado só saiu
depois da privatização, ou melhor, do leilão, uma
vez que a privatização ainda está sub judice.
Entretanto, há aspectos que considero . muito
importantes e que gostaria de ier-para:.que ficasse
registrado nos Anais desta Casa. É Úm documento
oficial da Companhia Vale do Rio Doce, assinado
pela Diretoria:
"A Vale tem sido acusada de não propiciar retomo adequado aos acionistas, em
especial à União, e de pagamentos indevidos aos empregados. Por este motivo, temos que esclarecer aos acionistas e ao público.
Antes,- o Deputado Roberto Campos
apenas fazia críticas injustas. Agora falou
em 'apropriação indébita", permitindo-se o
uso de linguagem inadeQuada, sob proteção
da imunidade pa~a111:11tar.
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As críticas estão baseadas em dados
erróneos, que aos administradores cabe relificar. Desta maneira, estaremos trabalhando
no sentido da transparência e da sustentação do valor das ações no mercado, no interesse de todos os acionistas, aluais e futuros. (... )
Todos sabem que o acionista ganha,
além dos dividendos, a valorização das ações
que mantém ou revende. Ignorá-la é distorcer os fatos. No caso da Vale, esta vaiorização foi de 1.471% entre 1991 e 1995. Vejamos, com base em dados de conhecimento
público, o período após 1990, época do último aparte de capital dos acionistas. A totalidade das ações da Vale valia US$700 milhões em 31.12.90, contra um valor de
US$11 bilhões em 31.12.95. A valorização
no período foi de 1.471%, ou seja, 71,2% ao
ano. Maior, portanto, que a do índice lbovespa, que foi de 897% no período. Não há
como comparar com a caderneta de poupança, que rende 6% ao ano. Vê-se que a
valorização foi mais expressiva que o nível
dos dividendos pagos, este aliás decidido
pela própria Assembléia dos Acionistas e
não pela empresa.
A valorização se deveu, entre outros
fatores, ao reinvestimento de US$2,3 bilhões, a partir da geração própria de caixa, vez
que o endividamento foi até reduzido no período. Além disso, o valor agregado decorreu de projetas rentáveis, da redução de
custos e da alta da produtividade global.
No caso particular da União, ela recebeu ao longo da vida da Vale US$1,5 bilhão
em dividendos, superiores ao aparte total de
US$1 ,2 bilhão, valores estes atualizados. Ao
final da privatização, o Tesouro terá recebido US$5 a US$6 bilhões por 51% da empresa, além do já apurado com a alienação dos
outros 49%. Sem falar dos impostos e royalties (União, Estados e Municípios) que atingiram US$960 milhões, somente entre 1991
e 1996. (... )
O crítico falou de "doação" de recursos
à Valia, fundo de pensão da Vale. Não considerou que a previdência complementar é
política de recursos humanos de entidades
de ponta em todo o mundo. No Brasil, é praticada por estatais, pelas empresas privadas
e pelo próprio Congresso Nacional, do qual
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o crítico é membro. Não falou que a Vale
contribui na proporção de R$2 para cada
R$1 pago pelos empregados, valor inferior à
contribuição média da.s empresas privadas,
que é de R$2, 7 por R$1 (fonte: ABRAPP).
Errou ao divulgar cifra de R$518 milhões entre 1991 e 1995, quando as contribuições da
empresa foram de US$217 milhões.
Abordou a participação dos empregados nos resultados da empresa, entre 1991
e 1995. Citou, mais uma vez erroneamente,
o valor de R$440 milhões. A participação é
direito constitucional dos empregados, regulamentado por medida provisória, para motivar o acréscimo da produtividade. No período de 1991 a 1996, mais abrangente que o
citado, o valor efetivamente pago foi de
US$193 milhões, equivalente a cerca de 1,3
salário por ano. Neste intervalo, os empregados contribuíram para gerar lucro total de
US$2,4 bilhões, que resultou em US$758
milhões de dividendos aos acionistas. A participação nos resultados representou 8% e
os dividendos 32% dos lucros.
O Deputado erra novamente ao dizer que
a União apartou à Vale R$160 milhões, entre
1991 e 1995: o aparte do período foi zero!
Os números da Vale são auditados e
falam por si. Críticas infundadas são prejudiciais ao conceito que os acionistas fazem
da empresa, e induzem errónea percepção
de liberalidade para com os empregados.
Há que se restabelecer, portanto, a verdade
dos fatos."
Afirmações como essas do Deputado Roberto
Campos, que cita à vontade números que normalmente as pessoas que estão ouvindo não têm condição de comprovar a veracidade deles RO momento
em que ouve, induzem a falsas interpretações. Mas
não foi apenas S. Exó', membros do Governo, no afã
de justificar a privatização, levantaram muitas vezes
uma série de argumentos depreciativos com relação
à Companhia Vale do Rio Doce. É como alguém que
quisesse vender um carro e dissesse: o carro está
muito bom, mas () motor liãi bater daqui a um mês e
a caixa de marcha daqui a uma semana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queremos registar que, apesar de o Governo dizer o contrário e de ter parte da sua bancada votado no sentido de evitar a privatização da Petrobrás, em relação
à lei que regulamenta a abertura do setor petróleo,
aprovada na Câmara e em tramitação aqui no Sena-
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do, existem elementos suficientes para afirmar que a
intenção do Governo Fernando Henrique Cardoso,
em um futuro muito próximo, é privatizar também a
Petrobrás.
Não tenho dúvidas de que daqui há algum tempo o Senhor Presidente da República irá propor que
nos esqueçamos também da carta que encaminhou
ao Senador Ronaldo Cunha Lima, então Relator da
emenda que flexibilizava o monopólio do petróleo,
na qual Sua Excelência assume o compromisso de
não privatizar a Petrobrás.
Digo isso porque os mesmos argumentos utilizados para justificar a venda da Companhia Vale do
Rio Doce podem perfeitamente ser usados para justificar a privatização da Petrocrás: a alegaÇão âe
que não há mobilidade suficiente, de que o Estado
tem que se afastar de qualquer atividade econômica,
de que a Vale do Rio Doce não tem condições de
entrar em um mercado competitivo face às amarras
inerentes a empresas estatais. Enfim, tudo o que se
tem dito e que, sabemos, não cabe em relação à
Companhia Vale do Rio Doce.
Temos a lamentar o fato de que, nesta Casa,
vários parlamentares, dos mais diversos partidos, fizeram pronunciamentos no plenário contra a privatização da Vale do Rio Doce, mas em grande parte
tais pronunciamentos não se transformaram em votos porque alguns Senadores se retiravam do plenário antes da votação, outros votavam contra os projetos que estabeleciam prerrogativas para que o
Congresso Nacional definisse a privatização da Vale
do Rio Doce.
Entretanto, como o discurso é livre e sai no
programa Voz do Brasil, pode-se dizer que é contra
a privatização, mas o cidadão em outro Estado que
ouve o programa pensa que é contra, mas não tem
condição de acompanhar realmente os votos de
seus Senadores durante esse período.
Logo que haja uma definição da questão judicial que envolve a privatização da Vale do Rio Doce,
caso se confirme essa privatização, vou apresentar
uma proposta de emenda constitucional. Nesse instante, quero ver o comportamento da Bancada govemista. Essa proposta diz respeito ao prazo de
concessão de recursos minerais do Brasil. O Dr.
Mendonça de Barros disse, na Comissão de lnfraEstrutura, que não sabia que no Brasil a concessão
era por tempo indeterminado e que pensava, inclusive, que isso deveria mudar.
O Governo, por meio de propaganda na televisão, diz que a Constituição garante a propriedade do
subsolo à União e que, portanto, não haveria prejuí-
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zo. Nós, durante o tempo todo, dizemos aqui nesta
Casa que s~ ~yergªçle_que~ Constit!Jição estabelece no art. 176 que a:-propriedade do subsolo é da
_!)nj~o,_ª_legisla~q__ordin~-ª· ag est~ªlecer l.Jm método de concessão por tempo indeterminado, na prática, faz com que se tome letra morta o caput do art.
176. Na verdade, a propriedade dos bens minerais
só é da União até o momento de sua descoberta, a
partir daí passa a ser de propriedade de quem o
descobriu.
Então, vamos apresentar uma proposta de
emenda à Constituição limitando as concessões minerais no Brasil ao prazo máximo de 30 anos, como
é em todos os países desenvolvidos. É uma forma
-- -- inclusive de garantir para a União o excedente da
produção de riqueza da Companhia Vale do Rio
Doce além dos 30 anos. Sabemos que as reservas
de Carajás, mantido o atual nível de produção, são
para 400 anos: a de alumínio, para 100 anos; a de
manganês, também para 100 anos; a de ouro, para
50 anos, e assim por diante.
O Dr. Luiz Carlos de Barros disse à Cernissão de Infra-Estrutura que era necessário mudar
essa legislação. Vamos apresentar essa proposta
de emenda constitucional, estabelecendo o prazo
máximo de concessão de 30 anos. Não apresentamos uma mudança na legislação ordinária porque
hã uma série de concessões que já foram efetivadas. Se apresentarmos um projeto de lei, vão invocar o velho direito adquirido; as empresas vão dizer qüe a: lei é contrária a esse direito adquirido.
Por isso, somos obrigados a apresentar essa proposta por via de emenda constitucional, que poderá valer imediatamente após sua promulgação não
só para a Vale, mas também para outras empresas concessionárias que exploram nossas jazidas
minerais. A partir do momento em que se esgotar
o prazo de concessão, esse poder concedente vaita para a União, que poderá renovar a concessão
com a mesma empresa, colocar em licitação ou tazer outra forma de concessão, a qual a lei necessariamente deverá estabelecer.
Queremos ver qual será o comportamento da
base governista em relação a essa proposta de
emenda constitucional, caso se confirme a venda da
Vale do Rio Doce.
Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, nesses
dois anos em que tentamos trazer essa discussão
para o Plenário, pelo menos conseguimos levantar alguns pontos importantes que acabaram sendo parcialmente acolhidos, de forma muito discreta, no próprio
edital de privatização. Registramos que estamos com
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a consciência tranqüila do dever cumprido e esperaCompanhia Vale elo Rio Doce. O Conselho de Defemos que os Srs. Senadores que, durante todo esse
sã~conômica - Cade, há poucos dias, ainda ressaiperíodo, preferiram adotar a posição do avestruz, - _to_LJ__o:;_ri§_cos_qlle_ hªY~ria na_ c_QD~e[11raçã_o de poder
não venham a se arrepender em futuro próximo.
eeó-nõmico em decorrência da privatização da Vale.
Se considerarmos - e isso não estava no estudo O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me um aparque os novos proprietários da Vale são, também, os
te, Senador José Eduardo Outra?
sócios acionistas controladores da CSN e da Light,
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito
esse grau de concentração de poder vai ser mais
prazer, Senador Eduardo Suplicy.
acentuado. Ainda não estamos vendo quais as meO SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Senadidas preventivas que o Governo está a tomar, predor Eduardo Suplicy, desculpe-me interrompê-lo.
ventivas, em decorrência dos efeitos de concentraA Mesa solicita a V. Exª que seja rápido, porção econõmica muito grande. Finalmente, Senador,
que o tempo do Senador José Eduardo Outra já está ____ o que me parece extremamente falho também é que
esgotado.
o Governo não assegurouà população brasileira,
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador José Eduarque em princípio é a proprietária nominal da Compado Outra, desejo assinalar a forma coerente como V.
nhia Vale do Rio Doce, se, efetivamente, vai estar
Exª tem exposto que a decisão de o Governo leiloar
participando do usufruto da riqueza da Vale, seja dia Vale ao Rio Doce acabou ferindo todo o processo
retamente dos recursos que passam para o Tesouro
jurídico. Na minha avaliação, tem razão o jurista CelNacional, seja decorrente da exploração de minérios
so Antônio Bandeira de Mello, quando diz que esse
para a vida toda, enquanto existirem, do ponto de
leilão foi feito contrariamente à lei e, por isso, está
vista de benefícios da população brasileira. Percebi,
nulo. Nesses últimos dias, tanto o Sr. Luiz Carlos
da parte do Governo, a criação de debêntures que
Mendonça de Barros, Presidente do BNDES, quanto
vão ser destinadas ao BNDES para criar um fundo
o Ministro Antônio Kandir têm procurado dizer, pelo
de financiamento a taxas mais baixas de juros para
rádio e pela televisão, em diversas entrevistas, que
empresários, que já detêm património que vão gerar
o Congresso Nacional havia aprovado a privatização
empregos, investimentos, mas em um processo que,
da Vale do Rio Doce e que essa decisão estava,
antes de tudo, vai concentrar renda e riqueza e não
portanto, legitimada. Só teria validade essa afirmademocratizá-las. Esses aspectos não estão na análição se o Senado Federal tivesse aprovado o projeto
se_ do Deputado Roberto Campos, que só vê um
de lei de V. Exª segundo o qual a decisão de privatilado do processo de privatização.
zar a Vale deveria passar pelo Congresso Nacional,
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obriou seja, somente poderia ser privatizada a Compagado, Senador Eduardo Suplicy.
nhia Vale do Rio Doce se houvesse uma lei específiSr. Presidente, para encerrar, lembramos apeca de acordo com a qual o Congresso Nacional,
nas
mais
uma irregularidade nesse proces!>o de pridada a importância dessa empresa para toda a nada Vale, entre outras que já são objeto de
vatização
cionalidade, assim decidiria. Muito bem esclareceu
ação judicial.
V. Exª. em muitas oportunidades, que não tinha um
O edital da Vale foi aprovado pelo Conselho
ponto de vista a priori contrário a que empresas esNacional de Desestatização, no qual têm assento os
tatais fossem privatizadas; estava inteiramente aberMinistros do Planejamento, da Fazendá, o Presidento a essa possibilidade, mas queria que, quando isso
te do BNDES etc. Esse edital estabelecia que o praocorresse, sobretudo no caso da Vale, dada a sua
zo-para que os consórcios se habilitassem a particirelevância estratégica, a sua importância para a ecopar do leilão iria até o dia 24 de abril às 16 horas.
nomia brasileira. houvesse uma lei nesse sentido.
Todavia, às 16 horas do dia 24 de abril, apenas um
Desejo ressaltar alguns aspectos a respeito dos risconsórcio havia se habilitado para participar e o
cos em que incorremos diante da forma como se
BNDES, sem autoridade para isso, prorrogou o pradeu a privatização e esse leilão. Ainda, hoje, ressalzo
de habilitação dos consórcios. Foi exatamente
ta o jornalista Jânio de Freitas que o grande feito do
nessa
prorrogação que se habilitou o Consórcio BraGoverno Fernando Hemrique Cardoso foi que o grusil, o vencedor do leilão.
po económico dirigido pelo Sr. Benjamin Steinbruch
tenha conseguido extraordinários feitos, nesses dois
O BNDES não tinha autoridade para prorrogar
anos e cinco meses de Governo, arrebatando três
esse prazo. Então, perguntamos: por que esse pragrandes empresas no processo de privatização: a
zo f_c>i _l)rorrogadQ_po_r_d_t.J_ªsl]orª-se rnJl.i<i.? Pé!"ª viabi- _
Companhia Siderúrgica Nacional, a Light e, agora, a
lizar a habilitação de outro consórcio? Será que isso
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tem alguma relação com a impressão dos analistas
de mercado que estranharam a falta de empenho,
de agressividade do consórcio Valecom? Era de se
esperar que esse fosse o vencedor porque era um
consórcio formado por dois gigantes - a Anglo American e a Votorantim. As respostas a essas perguntas, tenho certeza, ainda virão.
Ainda temos seis anos de mandato nesta Casa
e acreditamos que o Senado criará uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar todo esse
processo que envolveu a privatização da Companhia
Vale do Rio Doce.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 1º Secretário.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Rona/do Cunha Lima, 1" Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para uma
comunicação inadiável, por cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO/PT-SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Senador Romeu Tuma,
Sr"s e Srs. Senadores, passo a comentar nota oficial
divulgada pelo Sr. Paulo Maluf, por intermédio do
seu assessor Adilson Laranjeira.
Esclareço que não transformarei, em troca de
ataques pessoais, o trabalho sério e isento que tenho procurado realizar como membro da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos.
Na condição de membro da CPI, juntamente
com os Senadores Vilson Kleinübing e Romeu
Tuma, presentes os delegados da Polícia Federal,
Paulo Lacerda e Elmo Saraiva Garcia, formulamos
perguntas ao Sr. Manoel Moreira Neto, por cujas
empresas de factoring passaram cerca de R$750
milhões. Grande parte desses recursos, remetidos
ao exterior, retomou ao Brasil, onde recebeu mais
diversas aplicações, algumas das quais - segundo
nos relatou - foram para pagamento de campanhas
eleitorais. Perguntado sobre quem criou o esquema
de operações com títulos públicos emitidos para financiar o pagamento de precatórios e que acabaram
desviados para outras finalidades, ou seja, perguntado sobre quem teria criado o esquema dos precató-

rios, se teria sido o Sr. Wagner Baptista Ramos - e
o Senador Romeu Tuma vai lembrar-se bem desse
episódio- respondeu-nos que havia sido "o chefe do
chefe'. Ora, o chefe do chefe de Wa~.~er Baptista
Ramos era o Sr. Paulo Maluf, chefe do então Secretário de Finanças Celso Pitta.
Ao informar aos jornalistas sobre o teor da conversa, tive a precaução de afirmar que suas palavras
foram ditas de maneira informal, não tomadas a termo, prestadas perante os três Senadores que o encorajaram a falar sobre o que sabia em defesa do interesse público e da CP!. Na ocasião, perguntamos
ao Sr. Manoel Moreira Neto quantos filhos ele tinha.
Ele respondeu que tinha oito. Dissemos que seria
importante que ele procurasse colaborar em defesa
do interesse público para que a Nação em que seus
filhos iriam viver fosse melhor do que a Nação que
ele conheceu.
Em vez da agressividade manifestada na nota
oficial para me atacar, o Sr. Paulo Maluf deveria ser
o primeiro a querer comparecer à CPI para explicar
e comprovar que os recursos arrecadados com a
emissão de títulos, autorizada pelo Senado Federal,
foram realmer.te utilizados para pagar precatórios judiciais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
NOTA OFICIAL
A assessoria de imprensa do ex-prefeito de São Paulo,
Paulo Maluf, divulga a seguinte nola oficial à respeito de afirmações caluniosas nos jornais de hoje (6/5);
1 - Os advogados de Paulo Maluf estão encaminhando
aos tribunais interpelação judicial sobre deciarações publicadas e
atribufdas pelo Senador Eduardo Suplíey ao empresário Manoel
Moreira, que teriam ocorrido em 'depoimento infonnal'.
2 - Os advogados de Paulo Maluf es1ão encarriínhando
igualmente aos tribunais uma interpelação judicráf ao Senador
Eduardo SUplícy sobre sua atitude esquízofrênica em querer aparecer a qualquer preço diante das câmaras, nem que seja à custa
de mentiras, calúnia e difamação, escudado covardemente em
sua imunidade pal1amentar.
3- O ex-prefeito Paulo Maluf não conhece, nunca viu nem
ouviu falar do senhor Manoel Moreira, constituindo novamente crime de cfdamação caluniosa e qualquer afirmação em contrário.
4- Transmitir à imprensa uma 'conversa infonnal', na qual
o deciaranta Manoel Moreira diz, ele próprio, não ter qualquer prova do que afirma, é mais uma atitude irresponsável do senador
Eduardo Suplíey, que contribui lamentavelmente para desmoralizar a CPI e desviá-la de seu objetivo de apurar as irregularidades
cometidas com títulos públicos em outros aslados. jamais na Prefeitura de São Paulo, como tem sido demonstrado à exauslão.
5 - Cabe por fim recordar que o Senador Eduardo Suplícy,
em CPI anteriores, jurou ter visto na rua 45, em Nova Iorque. uma
mulher que estava morta e enterrada em Brasma. e talvez por
isso se 'esqueça' de que os títulos públicos para pagar precató-
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rios foram concebidos na gestão da ex-prefeita Luiza Erundina,
tipos de golpe que ainda nos surpreendem e horroriatuando ele próprio, no Senado Federal, para aprovar a emissão~
no ano de 1992, amparado já naquela época em estudo do ex-dizam, tamanho o potencial de risco que acarretam à
retor da divida pública, Wagner Ramos.
população.
Em resumo, as conclusões são duas: o Senador Suplicy dique ~aconteceu
Santos,- Sr!! Presidente,
vulga calúnias reconhecendo não ter provas e cinde esquisotreni~ Srªs e -Srs. Senadore_S, insere-se nesse rol de perfícamente sua personalidade ao se esquecer que foi no governo do- .
.
.
dtas. O que aconteceu em Santos obnga-nos a repenPT na Prefeitura. e não no de Paulo Maluf, que a emissão de tituros foi concebida.
~~ -- - -------sar-até a necessidade de instituirmos, com urgência,
Adilson Laranjeira, assessor de imprensa de Paulo Maluf.
meios legais capazes- de anular, preventivamente, o

o

O SR. PRESIDENTE (Romeu ruma) _ Convido a Senadora Marluce Pinto para assumir a Presidência.

em

potencial maligno de indivíduos que conseguem diploma de médico, apresentam-se como habilitados a def~nder a saúde do povo e obt~rn norn~ação de servidor do Estado, para, depois, sucumbindo à própria gaO Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da - D~nçia__e ªau.§~ncia_P-ª princípios éticos e morais, despresidência, que é ocupada pelo Sra. Marlu: ~
cambarem para a traição e a rapinagem.
ce Pinto, Suplente de Secretário.
É algo que me repugna a possibilidade de um
médico funcionário da União, uma autoridade sanitáA SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Conria, ter chegado ao extremo de falsificar assinaturas
cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
de colegas para permitir a entrada no País de tone(Pausa.)
ladas de medicamentos, substâncias químicas e farConcedo a palavra ao nobre Senador Romeu
macêuticas, equipamentos hospitalares, laboratoTum a.
riais e correlatas - e sabe-se lá mais o que de perO SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o
meio -, sem a inspeção oficial determinada em lei.
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Ao que já se verificou, sr-s e Srs. Senadores, foi
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não bastassem
isso exatamente o que aconteceu no maior porto da
as máfias que já contribuíram - e muito - para comAmérica Latina, onde a Polícia e o Ministério Público
balir, com suas fraudes milionárias e ainda não sufiFederais desenvolvem intenso trabalho de apuração
cientemente reprimidas, a estrutura da saúde públia
partir de denúncias apresentadas por um pugilo de
ca brasileira, uma organização criminosa do mesmo
honestos e dedicados funcionários, revoltados com
ramo, transformou o Porto de Santos em palco de
o descaramento de quem deveria ter zelado pelo
novos e gravíssimos golpes, dissimulados por seus
bom nome do serviço .:le fiscalização ali mantido
autores durante muito tempo, graças ao fato de sepelo Ministério da Saúde, e não o fez. A falsificação
rem servidores da União com o múnus público de
já está comprovada, e o que não se sabe ainda é a
impedir ações delituosas desse tipo.
extensão do mal causado à saúde pública em con·
Infelizmente, falar em fraude, concussão e corseqüência daqueles ates criminosos, isto é, pelas lirupção tomou-se tão corriqueiro que as reações inóberações
de substâncias e equipamentos importacuas e repetitivas, acabam produzindo cada vez
dos, sem fiscalização. Os contêineres abrangidos
mais passividade e omissão. A lei produzida para
pela fraude podem ter trazido medicamentos proibigarantir os direitos e definir obrigações dos cidadãos
dos, vencidos ou estragados ou até mesmo drogas
- feita, portanto, em prol do Estado Democrático de
proibidas e outros tipos de contrabanoo.Direito- desmoraliza~se a cada minuto em que-dei-Os primeiros indícios de que algo muito grave
xa de ser aplicada pelas autoridades nomeadas para
acontecia no Porto de Santos surgiram logo após a
fazê-las valer. A lei é desrespeitada sob o incentivo
tr'óca dá Chenaoo Posto de Vlglfândã ·sanita ria loà desobediência civil confundida com liberdade e
cal, em 22 de janeiro de 1996. Assumiu, então, a
passa-se a ignorá-la em conseqüência da descarada
honrada Drª Oacy Toledo, substituindo o Dr. José
apologia do crime, da impunidade e da parcialidade,
Pereira Sartori, agora principal suspeito da autoria
que reboa por todos os quadrantes nacionais.
das falsificações. A partir daquela troca de chefia, a
Nesse caldo de cultura, vemos proliferarem os
liberação de carga importada passou a compreender
pregadores do caos, algumas vezes imbuídos de
a ação direta de todos os funcionários, de acordo
boa-fé, mas sempre servindo de instrumento aos
com suas atribuições originais, o que começou a
que se locupletam com o roubo do dinheiro público
obstar o esquema criminoso.
ou com a concussão e a corrupção.
Até junho do ano passado, as liberações eram
No entanto, ouvir-se falar de fraude, concussão
feitas por intermédio- de ~ofício- à ReCeita Federal.
e corrupção tornou-se rotineiro; há, contudo, alguns
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Nesse mês, por orientação da Coordenadoria de
Portos, Aeroportos e Fronteiras - COPAF, Brasília,
foi instituído o Boletim de lnspeção para a Liberação
de Carga, que deve apresentar, obrigatoriamente,
três assinaturas de servidores para ter validade.
Além disso, toda carga que se relacione com a saúde pública passou a ser vistoriada pelos funcionários
do Posto, antes de emitirem os boletins. Até então,
era insignificante o volume de produtos submetidos
a esses servidores, pois os contêineres poderiam
ser liberados pela Receita Federal mediante ofício
da Chefia do Posto. Tal rotina foi modificada em
conseqüência de sucessivas reuniões entre representantes da COPAF, Receita Federal, Serviço de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde em São
Paulo e daquele posto portuário.
Logo após o início do novo sistema de liberação, isto é, a carga dos contêineres ser submetida
àqueles servidores, começaram a desaparecer misteriosamente documentos que deveriam ficar no
posto. Uns reapareciam, outros não. A documentação passou a ser trancada na sala da chefia, ao final
de cada expediente, mas ainda assim sumiam documentos.
Ao mes;no tempo, telefonemas denunciavam a
emissão de falsos Boletins de lnspeção para a Liberação de Carga. Alguns denunciantes diziam-se importadores prejudicados pela concorrência, que conseguia liberar cargas em questão de horas e sem
nenhum tipo de penalidade aplicável a infrações porventura existentes. Outros asseveravam ser despachantes também prejudicados por concorrentes que
conseguiam liberar qualquer carga sem Auto de lnfração e, com isso, lhes tiravam clientes.
Em dezembro, intensificaram-se as denúncias,
enfatizando ser responsabilidade da chefia do posto
portuário de Santos coibir tais irregularidades. A
orientação superior, transmitida de Brasília a essa
chefia, foi para remanejar os servidores alcançados
pelas denúncias, pois não havia provas, e comunicar
às autoridades policiais e judiciárias federais o que
estava acontecendo. Finalmente, uma das denúncias focalizou um único servidor. Ainda faltavam provas, mas elas não demoraram a aparecer.
No mês de janeiro último, um dos servidores
médicos do Posto entrou em férias. Em função das
denúncias, levantara-se a hipótese de que os boletins de liberação incriminados continham assinaturas
falsificadas. Assim, a Chefe do Posto, Drª Oacy Toledo, solicitou à Receita Federal que lhe mostrasse
todos os boletins que porventura aparecessem com
a assinatura daquele funcionário durante o período
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de férias, pois, obviaroente._ seria falsa. No mesmo
dia, dois boletins lhe fDram entregues, ambos com
todas as assinaturas_e carimbos falsificados. Vejam
a ousadia de funcionários de má índole a serviço do
crime! Em conseqüência, alguns funcionários, entre
eles a Drª Oacy, fprarn à Procuradoria da República
e comunicaram a -fâh;ificação dos boletins de liberação de carga e outros crimes praticados contra a
saúde pública.
Esta, Srª Presidente, é a importância do fato
que me traz a esta tribuna: os crimes praticados
contra a saúde pública são intoleráveis por suas
conseqüências.
O Ministério Público Federal acolheu a comunicação e, depois de robustecê-la com novos boletins
falsos, encaminhou-a à Polícia Federal, que instaurou o compe}ente inquérito. Na_solicitação d!;J abertu- _
ra do inquérito, a Procuradoria pediu o indiciamento
do Dr. José Pereira Sartori.
Sr"s e Srs. Senadores, acompanhei de perto
tais acontecimentos, inclusive a aflição dos servidores, especialmente da Dr" Oacy, mulher de coragem,
que assumiu a chefia e levou ao conhecimento das
autoridades competentes o crime que se praticava
com a expedição de guias falsas na liberação de
medicamentos e de produtos farmacêuticos para a
confecção de medicamentos.
Vão, em seguida, Sr" Presidente, mais alguns
detalhes que peço sejam considerados lidos.
Desejo cumprimentar não só a Dr" Oacy como
também o Dr. Aparecido Feltrin, delegado de polícia
que comigo trabalhou na apuração de graves crimes
contra o Erário Público e que está na chefia dessas
apuraÇõeS.
Se Deus quise(, Qs_responsáveis serão condenados e irão para a cadeia. Certamente muitos outros crimes teriam eles praticado se não fosse interrompida essa máfia insidiosa que liberava para grandes laboratórios medicamentos às vezes não compatíveis com a descrição das notas flséais.

SEGUE DISCURSO DO SENADOR
ROMEUTUMA
Senhor Presidente, senhoras e senhores Senadores. Acompanhei de perto tais acontecimentos, inclusive a aflição dos servidores, especialmente a Dr"
Oacy, que se mostravam alarmados com o envolvimento de seus nomes na monstruosa falcatrua,
além das ameaças de morte contra si e as famílias,
através de telefonemas a suas residências. Com sua
iniciativa e forma de agir, firme e serena, possibilitaram a descoberta da fraude, que, na semana passada (dia 30 de abril e 3 do corrente mês), ganhou
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manchetes do prestigioso jornal Folha de S.Paulo e
provocou manifestação da Secretária Nacional de
Vigilância Sanitária, a ilustríssima Dr" Marta Nóbrega Martinez. É dela a afirmação: •o caso é grave. Aliás, é gravíssimo, pois inclui medicamentos.
Temos que ir às últimas conseqüências•. Em declarações àquele jornal, acrescentou que o Ministério da Saúde deverá recolher todos os medicamentos e produtos relacionados à saúde pública
que tenham entrado no País sem fiscalização.
Mas, enfatizou as dificuldades para que isso ocorra, uma vez que as irregularidades devem ter
acontecido durante longo período. Revelou ainda
que o Ministério está tentando avaliar o grau de
risco que tais produtos possam acarretar à saúde
pública.
A Secretária Nacional de Vigilância Sanitária
disse também que esse serviço está passando por
uma profunda reestruturação para que casos semelhantes não mais aconteçam, o que me leva a pensar em quanto seria desejável, neste momento, que
a coragem e a dedicação daqueles servidores denunciantes ficassem consignadas em seus assentamentos funcionais naquele Ministério como reconhecimento devido a quem não se atemorizou, mesmo
diante de ameaças de morte, e se expôs para defender o bom nome do funcionalismo público da União.
Aliás, o Dr. José Márcio Garcia Pedrosa, médico daquele posto há quatro anos, revelou à imprensa que,
com alguns colegas, intentará ação de indsnização
por danos morais contra o ex-chefe, que acusa de
haver falsificado sua assinatura nos boletins incriminados.
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Era o que me competia vos comunicar.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto)- V. Exª
será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia
Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bloco PDT-MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr& Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, assumo a tribuna mais umá vez para tratar de uma questão de relevância nacional.
O Brasil caminha a passos largos, para não dizer de forma acelerada, para ser o campeão mundial
do desemprego. Como disse, já abordamos essa
questão, bem como a preocupação que toma conta
de toda a classe trabruhadora do nosso País. Os trabalhadores brasileiros todos os dias saem de casa
angustiados e inseguros com medo de chegar ao
seu local de trabalho e receber o aviso prévio.
Es5à situação se toma cada vez mais evidente
quando constatamos as dificuldades por que passa
hoje o setor produtivo nacional. Todos os dias, nos
jornais, lemos notícia de fábricas, lojas, indústrias,
empresas, principalmente as prestadoras de serviço,
enfim, toda essa gama que forma o setor produtivo
nacional, cada vez mais indo ao encontro da falência, a concordata e o fechamento de suas fábricas.
Isso significa desemprego. Isso significa, inquestionavelmente, o caminho para o Brasil tomar-se o
campeão mundial do desemprego.
Tenho ouvido muitas vozes que analisam o
problema do desemprego como uma questão mun-dial. É verdade. Podemos dizer que há desemprego
Cabe-nos agora, Senhoras e Senhores Senanos Estados Unidos. Podemos também admitir que
dores, dirigir nosso incentivo e apoio às autoridades--- há desemprego na Europa, nos grandes países desenvolvidos. Mas é preciso que se acrescente a esda Polícia Federal em Santos, especialmente o ilustríssimo Delegado Aparecido Feltrin, com o qual tive
sas informações que, nesses países, os trabalhadores que perdem o emprego não têm o destino das
a honra de trabalhar no DPF e que, sob a orientação
ruas, da mendicância, dos viadutos, s~rn condições
do ínclito Delegado Ariovaldo Peixoto dos Anjos,
está apurando responsabilidades e consubstanciande pagar o aluguel, de ter seu teto ou de dar comida
do provas contra aquela máfia. Até o momento, há
a sua família. Nos Estados Unidos, há o seguro decomprovação de que o Laboratório Abbott desemsemprego para os trabalhadores que perdem o embarcou contêineres naquelas condições. Da mesma
prego, e o governo lhes dá assistência para que
possam sobreviver.
forma que o Dr. José Pereira Sartori, os representantes desse laboratório procuram isentar-se,
Aqui no Brasil é diferente. Uma pesquisa realizada em São Paulo mostrou, por exemplo, que 2%
alegando ignorância. Outras empresas, cujos nomes
também aparecem no rol de denúncias, estão tendo
daqueles que estão morando debaixo dos viadutos
são detentores de curso superior.
suas atividades investigadas. De qualquer forma, os
Esta é a situação mostrada pelas pesquisas
prejuízos já aconteceram e por eles devem pagar todos aqueles que se locupletaram com a inacreditárealizadas em todo o País, pelos veículos de comuvel fraude, sejam funcionários, importadores ou desnicação, sobre a maior preocupação que hoje toma
. _ conta de todos os brasileiros.
pachantes.
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O instituto Vox Populi, nos dias 28 a 31 de
março último, ouviu 3 mil cidadãos e demonstrou
que o desemprego é a maior preocupação da classe
trabalhadora. Nada menos que 45% das pessoas
consultadas revelaram seu temor diante da insuficiente oferta de trabalho.
A assistência à saúde se configura hoje, mais
do que nunca, uma realidade caótica. A saúde foi
apontada por 23% dos pesquisados, seguindo-se a
educação, com 11 %, como outras grandes preocupações dos brasileiros, segundo a pesquisa do Instituto Vox Populi.
Outro dia, o Ministro do Trabalho, Paulo Paiva,
meu conterrâneo de Minas Gerais, em uma entrevista publicada na Folha de S.Paulo, parece-me que
do domingo passado, admitia que o desemprego é o
grande desafio do atual Governo. Eu gostaria de fazer aqui uma observação a essa declaração do Ministro. Apesar de o Governo reconhecer que o grande desafio é o desemprego, o que se vê é omissão
diante de uma situação que se transformou na maior
tormenta dos trabalhadores do nosso País.
Quando analistas, principalmente os vocacionados para a defesa do governo, justificam suas teses fazendo comparações com a situação mundial,
certamente estão procurando dourar uma pílula.
Para quê? Para que a questão do desemprego não
seja a grande pedra no caminho do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a realidade está nas ruas, nas capitais, no interior de todos
os Estados brasileiros.
Vejamos o que dizem os jornais: '206 mil trabalhadores sem emprego', '206 mil trabalhadores
perderam seu emprego em Belo Horizonte', 'Desemprego cresce em Belo Horizonte e já atinge 206
mil pessoas'; 'Desemprego em Belo Horizonte puxa
a média do País'.
Diante desses. dados, se o desemprego é o
grande desafio deste Governo, por que até agora
não lhe foi dado importância? Por que não se priorizou as questões sociais como forma de resgatar a
grande dívida social cada vez mais crescente?
Por várias vezes, ocupei a tribuna do Senado
para fazer um ato de reflexão e de conclamação
ao Governo e venho sempre cobrando as medidas
que considero eficazes para o resgate da dívida
social do nosso País. Por exemplo, o problema da
moradia popular. Até agora não se tem conhecimento de que o Governo Fernando Henrique tenha construído sequer uma casa própria, para dar
amparo a esses quase 17 milhões de brasileiros,

Maio 1997

segundo as estatísticas, que não têm um teta para
abrigar a sua família.
Falamos de programas e temos cobrado soluções parª_a questão da saúde. O Congresso Na«ionajconcedeu-aOGoverno inais um imposto, a.
CPMF, visando exatamentecofrigir
aetíc:iéncias
agudas do- Sistema de -s~uJde públíi:a do-.nosso
País. E o-quevemosflóje éque em Belo Horizonte o Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Minas Gerais, o único hospital do nosso Estado
que tem um programa de atendimento para transplante de medula óssea para as populações mais
carentes, está desativando a sua enfermaria e os
seus leitos, porque o Ministério da Saúde lhe deve
3 milhões de reais e não paga. Por isso esse hospital, com suas dívidas em atraso, não tem condições de continuar prestando atendimento à população do nosso Estado.
Ora, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
essa situação da saúde não se dá apenas em Belo
Horizonte, no Hospital das Clínicas. Tenho certeza
de que, nos Estados de V. EJc!ls, a situação é a mesma, assim como o é em Mato Grosso, representado
aqui pelo Senador Júlio Campos, e em todos os Estados do nosso País. Essa é a realidade que, todos
os dias, é radiografada pelos meios de comunicação, que mostram a situação dos hospitais públicos
e da nossa população.
Toda vez em que um Ministro da Saúde toma
posse, promete solenemente que vai acabar com
as filas do SUS. Mas as filas continuam. Nos hospitais do SUS, em Belo Horizonte e em todas as
capitais do País, as filas são intermináveis e duram madrugada afora. A população fica na fila esperando o dia seguinte para conseguir a sua consulta médica.
Este Governo tem muitos desafios. Prometeu
atingir a todos, mas até agora não correspondeu à
expectativa do País e do nosso povo. Voltando à questão do desemprego, quero fazer aqui mais um registro sobre os dados oficiais do
IBGE, que apontaram, no ano passado, a taxa média de 5,42% de desemprego no nosso País.
Reportagem publicada na revista Veja demonstra a preocupação do economista Celso Furtado, que mostra a irnportãrii:la desse problema que
tomou conta do nosso País e, certamente, de todo o
mundo, e faz um registro que considero importante
salientar neste momento. Diz respeito aos milhões
de pessoas que não conseguem nenhuma forma de
inserção pessoal, que estudam sem saber para que
e acabam marginalizadas.
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A crise só será resolvida com a mudança do
modelo de desenvolvimento.
É grande a nossa preocupação com esse pro- blema que atinge toda a classe trabalhadora do nosso País. Hoje, são dez milhões de trabalhadores
que, praticamente, vivem na informalidade, já perderam seu emprego, não têm carteira assinada e, certamente, estão aí na expectativa da retomada do desenvolvimento económico e da retomada do seu emprego.
O próprio Ministro do Trabalho admite que este
é o grande desafio do Governo, mas este nada faz
para fazer frente a esse grande desafio, como nada
faz para resolver os problemas que se acumulam na
área social do nosso País. Não é possível que ainda
possamos continuar assistindo a situações sociais
cada vez mais graves como esta; não é possível que
aquele que prometeu resolver o problema da saúde,
da educação, do emprego e do desenvolvimento
económico do nosso País continue permitindo esse
estado de coisas, através de uma política neoliberal,
que comprovadamente, nos países do Primeiro
Mundo, foi a responsável pelo crescimento do desemprego, como aconteceu também na Argentina.
Aqui, no Brasil, essa política neoliberal está fazendo
muito mais: provocando desempregos, aumento da
miséria, da fome e da mendicãncia.
Sr. Presidente, peço que conste na íntegra o
pronunciamento que aqui fizemos de forma sucinta.
Era o que tinha a dizer.
DISCURSO, NA ÍNTEGRA, DA SRA.
JÚNIA MAR/SE:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Pesquisa realizada pelo instituto Vox Populi
nos dias 28 e 31 de março último, na qual foram ouvidos 3 mil cidadãos brasileiros, demonstrou que o
desemprego é, de longe, a maior preocupação da
classe trabalhadora. Nada menos que 45% das pessoas consultadas revelaram seu temor diante da insuficiente oferta de trabalho, sugerindo que nossas
autoridades implementem uma urgente e eficaz política de geração de empregos. O emprego, aliás, encabeça a lista das prioridades nacionais.
Para se ter uma idéia do quanto o desemprego
atormenta a vida do brasileiro, basta dizer que a assistência à saúde, que configura uma realidade caótica e
desumana em nosso País, foi apontada como prioridade por 23% dos pesquisados, seguindo-se a educação, com 11%. Os brasifelros ai)Orililram-runda, como
prioridade, a segurança (8%), a reforma agrária (6%)
e, fechando a lista das mais votadas, a habitação
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(4%), ainda que se estime termos um déficit habitacional me tomo de dez milhões de mor~dias.
O próprio Ministro do Trabalho, Paulo Paiva,
em entrevista publicaaa pelo jornal-Folha
S.Paulo no domingo passa_d_o, disse considerar o desemprego 'o grande desafio" do atual governo. Em gue __
pesea-ponderação do Ministro, o que se vê, Senhoras e Senhores Senadores, é a omissão governamental no que resll_eitªa IJTl)_a política de geração de
em~pregos~ede desconcentração da renda, é a manutenção de um status quo socialmente injusto, excludente, que beneficia uma elite, enquanto agride,
subjuga a esmagadora parcela da categoria obreira.
As declarações oficiais, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, jamais refletirão o
des~espero, a angústia, o sofrimento do povo oprimido. Para as autoridades, a questão social resume-se
a números, índice e gráficos. Douram-se as pílulas
com eufemismo: empobrecimento toma-se queda do
poder aquisitivo; desempregado vira alijado do processo produtivo. Assim maquiados os indicadores
de nossa miséria, os relatórios oficiais passam ao
largo da tragédia pessoal ou familiar, ignoram a impotência de quem quer trabalhar, ganhar dinheiro
honestamente e, assim, pagar dívidas porventura
contraídas, ter acesso à educação, preservar a saúde e evitar que os filhos passem fome.
O apartheid social que se manifesta na existência de imensas legiões de desempregados agrava-se com a discriminação dos pretendentes a um
emprego com base em sua aparência e faixa etária.
Homens de meia-idade, justamente aqueles sobre
os quais pesam maiores responsabilidades perante
a família, que se encontram talvez no apogeu de
suas faculdades, aliando conhecimento e experiência, são refugados por um sistema que sempre opta
pelo novo; da mesma forma, a aparência sobrepõese à habilidade e á qualificação, especialmente .nos
segmentos do mercado em que predomiRa·a mãode-obra feminina.
O desemprego, evidentemente, não é um fenômeno brasileiro. Trata-se de um fantasma que vem
assustando governos, estudiosos e populações do
mundo inteiro, cujos efeitos se percebe com maior
intensidade, porém, nos países do Terceiro Mundo,
onde o Estado não tem condições de socorrer o desempregado, não tem recursos para lhe proporcionar o mínimo de bem-estar e dignidade e, freqüentemente, não pode sequer garantir sua sobrevivência.
Em tese, a situação do desemprego no Brasil
não é das piores. Em tese; repito. Na Europa, o desemprego tem-se mantido estável há um ano, tendo-
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se registrado em fevereiro último a média ponderada
de 10,8% entre a população economicamente ativa.
Isso significa dizer, que, de cada 10 pessoas em condições de trabalhar, uma está procurando emprego.
Tomando-se por base os dados oficiais do
IBGE, que apontaram no ancf passado a taxa média
de 5,42% de desemprego aberto no Brasil, nossa situação é melhor do que a da Dinamarca (5,8% de
desemprego); Holanda (6%); Grã-Bretanha (7,1%);
Portugal (7,3%); Bélgica (9,5%); Alemanha (9,6%);
Suécia (10,9%); Irlanda (11,6%); Itália {12,2%);
França {12,5%); Finlândia (15%); e Espanha {21%).
Equipara-se às condições americanas (5,3%), mas
leva desvantagem em relação ao Japão {3,1 %).
Sendo o desemprego, como se pode observar,
um problema comum à grande maioria das nações,
justifica-se a preocupação manifestada pelo renomado economista Celso Furtado, para quem o desemprego é o desafio vital da civilização industrial. Em
recente entrevista à revista Veja, Furtado salientou
existir grave crise, não de ordem econômica, mas
social, mesmo nas nações mais ricas.
"São milhões de pessoas que não conseguem
nenhuma forma de inserção social, que estudam
sem saber para que e acabam marginalizadas. A crise só será resolvida com a mudança do modelo de
desenvolvimento", afirmou.
Essa exclusão social, Senhoras e Senhores
Senadores, deriva especialmente do processo de
globalização econômica e da revolução tecnológica
poupadora de mão-de-obra, fato que é ignorado por
nossos economistas e burocratas embevecidos com
a 'modernidade'.
Como a melhor defesa é o ataque, esses burocratas embevecidos não alinham, ou pelo menos
não cotejam, argumentos favoráveis e contrários à
redução das barreiras comerciais. Antes, atacam
aqueles que, preocupados com o cidadão, e apenas
com o Estado, não consideram a globalização econômica uma panacéia recém-descoberta.
Existe um consenso, entre os defensores da
competição global, de que os preços tendem a cair
com o livre-comércio. Derrubadas as barreiras comerciais, prevaleceria a teoria das vantagens comparativas: cada país somente produziria bens e serviços nos quais obtivesse eficiência máxima em
comparação com seus competidores. Assim, os insumos, a tecnologia e a mão-de-obra seriam otimizados, e o resultado seria uma queda geral na composição dos custos.
A tese da globalização econômica tem lá seus
fundamentos teóricos. No entanto, o que muitos es-
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quecem, ou fingem esquecer, é que a globalização
tende a trafar1guafmenteos deSiguais, com evidentes vantagens para os países que dominam a tecnologia mais avançada. Aos países pobres caberia tirar
proveito da parcela menos rentável do mercado: a
exportação de produtos primários ou semimanufaturados, praticamente destituídos de valor agregado.
É importante notar, também, que a abertura das
fronteiras-ao-capltafesfrangeiro- implíc:a-. uma parcial
perda de soberania. Se, por qualquer motivo, as grandes empresas instaladas num determinado país decidissem reduzir ou encerrar suas atividades, partindo
em busca de outros mercados, os governantes precisariam negociar para evitar uma derrocada. Em outros
termos, não poderia aquela nação tomar medidas de
ordem econômica soberanamente.
Por mais que fechemos os olhos a essa realidade, o exemplo do México está aí, a nos lembrar
do quão fugaz e socialmente descompromissado é o
capital internacional!
Já se percebe, Senhoras e Senhores Senadores, que o processo de globalização não se pode
medir apenas pelos resultados econômicos; há que
considerar-se, em primeiro lugar, quais serão suas
conseqüências sociais, especialmente no que tange
à absorção da mão-de-obra. Credita-se a esse processo o agravamento do desemprego, que já se revelou crônico na Europa, enquanto os Estados Unidos assistem a uma queda vertiginosa do poder de
compra dos trabalhadores menos qualificados.
Os efeitos sociais da política de livre-comércio,
que já se fazem sentir nos países ricos, serão necessariamente mais nocivos nos países pobres, com
insuficiência de investimentos, como ocorre, por
exemplo, na América Latina, onde a taxa média de
desemprego, não raro, tem ultrapassado a marca
dos 10%.
O Brasil, com seus 5,42% de taxa de desemprego registrados no ano passado (ou-4 milhões e
100 mil desempregados), parece ser uma exceção
no contexto da América Latina. Parece. Essa, Senhoras e Senhores Senadores, é a palavra exata,
porque a realidade brasileira só engana aqueles que
preferem ser enganados.
Temos de considerar, inicialmente, que a taxa de
desemprego apontada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE é questionada por muitos
estudiosos, em função da metodologia utilizada. O Departamento lntersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE, utilizando metodologia que
inclui o desemprego oculto e o desalento (caso típico
das pessoas que desistiram de procurar emprego),
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chegou a números bem maiores para o ano que
passou: média de desemprego situada em 14%, ou
1o milhões e 500 mil desempregados.
O caso brasileiro preocupa, e não é só por desavenças quanto à metodologia usada para medir o
desemprego. Há que se levar em conta que também
a qualidade do desemprego se vem deteriorando. A
cada dia aumenta o número de trabalhadores assalariados sem registro em carteira - hoje, já perfazem mais de 50% da mão-de-obra nacional. Além
disso, há que levar-se em conta a baixa remunera·ção, a alta rotatividade e a reduzida qualificação da
mão-de-obra, enfim, a absoluta precariedade da relação empregatícia.
É certo que a opção pela informalidade, no caso
brasileiro, funciona como um escape às exigências de
ordem institucional. Não por outro motivo, Brasil e México fariam exceções no contexto de elevado desemprego em que vivem os países da América Latina, conforme destacou na Conjuntura Econômica de novembro passado o pesquisador Salomão Quadros, da Fundação Getúlio Vargas. "México e Brasil (...) sempre registraram taxas relativamente reduzidas - afirma-. resultado comurnente atribuído ao baixo índice de cumprimento das normas e obrigações vinculadas aos
contratos de trabalho".
Outros fatores, no entanto, contribuem para
exacerbar essa crise, destacando-se o esgotamento
da capacidade de endividamento e, portanto, de obtenção de novos recursos; o baixo crescimento da
economia; a insuficiência de investimentos privados,
nacionais ou estrangeiros; a política de juros altos, a
sobrevalorização do cãmbio e a queda de barreiras
tarifárias e não tarifárias sem a necessári~Csãlva
guarda aos produtores nacionais.
Globalização económica e revolução tecnológica podem explicar, do ponto de vista conjuntural, o
recrudescimento, ainda que disfarçado ou pouco visível, do desemprego no País. Eis aí um binômio
que não se pode separar. A globalização só começou a se viabilizar com o impulso da tecnologia, especialmente na comunicação, no desenvolvimento
de novos materiais e nos meios de transporte. O
mundo globalizado, por sua vez, sendo altamente
competitivo, demandará um crescente desenvolvimento tecnológica, com o objetivo de poupar mãode-obra e reduzir custos de produção.
Os efeitos dessas políticas e tendências mundiais não configuram uma ameaça distante. No Brasil, muitas empresas redirecionaram suas atividades
ou remodelaram sua estrutura produtiva. Em alguns
casos, com o dos setores têxtil e calçadista, as in-
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dústrias optaram por transferir suas unidades produtivas para o Nordeste, beneficiando-se do menor
custo da mão-de-obra. Em outros segmentos, como
o algodoeiro, houve uma quebradeira quase generalizada, uma vez que as autoridades brasileiras reduziram as alíquotas de importação, atendendo a pressões do mercado externo, sem introduzir qualquer
salvaguarda para a indústria nacional.
Enquanto isso, nobres colegas, o Governo Federal, tocado pelo insidioso canto de sereia da modernidade, preocupa-se em privatizar nossas estatais, quaisquer que sejam, dêem lucro ou prejuízo.
Não importa mais entregarmos nossas reservas,
-como~pretende fazer com a venda da Companhia
Vale do Rio Doce; não importa abrirmos mão da soberania que ainda nos resta. Importa, ao Governo soi-disant moderno, entoar o mesmo canto das nações ricas que, essas sim, só têm a lucrar com um processo
de abertura económica unilateral: os países pobres escancaram suas alfândegas; os países industrializados
mantêm suas políticas protecionistas.
O processo de privatização, juntamente com a
reforma administrativa do Ministro Bresser Pereira,
prepara a implantação do Estado mínimo. Servidores de empresas estatais ou da administração direta,
muitas vezes com toda uma vida dedicada à atividade pública, são "recQmpensados" com um aviso-prévio e com a falta de perspectivas de emprego.
Não pretendo, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, fazer a apologia do Estado-Leviátã: Não advogo o Estado gigantesco, que a toda
parte estende seus tentáculos. Não é demais porém,
lembrar, com o prestimoso endosso do ex-Ministro e
economistaCelso Furtado, que "a máquina económica
não cria empregos -quem faz isso é o Estado".
Fico feliz por encontrar, em tão lúcido estudioso, respaldo às críticas que faço ao Governo Federal, no que tange ao seu descompromh~~o em· relação aos segmentos mais carentes da ·nossa economia e da nossa população. "O Brasil não pode promover uma abertura completa - salientou o economista - porque tem muita atividade económica frágil,
que se for abandonada resultará em quebradeira e
em desemprego ainda maior".
Com o habitual brilhantismo, Celso Furtado
analisa: o setor industrial, "o mais dinâmico de
nossa economia", não cria mais empregos. As indústrias brasileiras empregam menos hoje do que
há uma década, embora a população cresça a
uma taxa média de 2% ao ano. Não fosse a agricultura - quem diria! - nossa situação já seria insustentável.
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"A diferença é que a agricultura está absorvendo gente", afirma. "De 1990 para cá a agricultura
criou 4 milhões de empregos, o que é extraordinário,
mesmo sendo de subsistência".
Aí está, nobres colegas, uma das saídas para
o desemprego no Brasil; uma alternativa que há muito vem sendo proposta e reivindicada pelo Movimento dos Sem-Terra e por amplos segmentos da sociedade brasileira; uma alternativa que, sobe gerar empregos em grande quantidade, ou pelo menos garantir a sobrevivência com dignidade, contribuiria
para reduzir as tensões no campo e o inchaço nas
grandes metrópoles.
É incrível que a reforma agrária, tornando realidade em todos os países desenvolvidos já no século
passado ou nas primeiras décadas deste, só agora
esteja sensibilizando nossos governantes, ainda assim à custa de denodada luta e do sangue derramado nos campos.
Dessa defasagem histórica, aliás, valem-se os
inimigos declarados (ainda os há) ou enrustidos da
reforma agrária, para tentar nos converu::er de sua
desnecessidade. Alegam que a produção agrícola
mundial tem alcançado níveis de produção jamais
atingidos, e que o faz com base na mecanização e
no uso de modernas tecnologias. Outros alegam
que, diante da iminência da globalização económica,
é preciso voltar a exportação para segmentos mais
rentáveis, para produtos de maior valor agregado.
O que ignoram esses reacionários críticos da
reforma agrária, Senhoras e Senhores Senadores, é
que, ao lado do incremento da produção agrícola, a
reforma fundiária pode propiciar os meios de subsistência para milhões de famílias que, hoje, não têm
renda nem perspectivas de ocupação. Não há como
ignorar - e se o Presidente Fernando Henrique Cardoso se conscientizasse desse fato seria grato ao
movimento - que os sem-terra têm sido os respon·
sáveis pela única reação ao crescente fenômeno do
desemprego que ameaça o Plano Real, a estabilização económica e a sociedade brasileira!
- -Os jornais traçam, dia a dia, a radiografia da
vida brasileira. Leio os periódicos de Minas e me assusto com os números do desemprego, inobstante
meu permanente e estreito contato com o povo de
minha terra, que orgulhosamente represento neste
egrégio Parlamento. Na região metropolitana de
Belo Horizonte, nove mi! trabalhadores perderam
seus empregos somente no mês de fevereiro último.
De 197 mil, o total de desempregados saltou pará
206 mil. São nove mil pessoas, Senhor Presidente,
que perderam sua fonte de renda, apenas no mês

FE~.

Maio 1997

de fevereiro. São nove mil pessoas saudáveis, trabalhadoras, que apenas querem viver honestamente
e que, perdendo seus empregos, não têm como pagar a condução, o aluguel, a escola dos filhos, os remédios e exames necessários à preservação da
saúde.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
Um país moderno não é aquele que escancara
sua alfândega e se deixa invadir por uma avalanche
de quinquilharias importadas, enquanto rifa suas
empresas mais produtivas; da mesma forma, uma
sociedade desenvolvida não é aquela que obtém altos índices de industrialização, enquanto a massa
trabalhadora (ou desempregada) não dispõe de
meios para sobreviver com dignidade.
O Estado existe em função do homem, e, somente quando nossos governantes assim o com-preenderem, serão capazes de proporcionar à sociedade brasileira um desenvolvimento homogéneo,
que reduza o hiato entre ricos e pobres, que contemple as regiões mais carentes, que faço do mercado
de trabalho um meio de promoção do indivíduo, de
geração de riquezas e de sustentação do bem-estar
coletivo!
Era o que tinha a dizer!
-A SRA':-PRESlDENTE (Marluce Pinto)- A solicitação de V. Exª será atendida na forma regimental.
A Sra. Marfuce Pinto, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Júnia Marise, z!! VicePesidente.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto, por
permuta com o Senador Waldeck Ornelas, por vinte
minutos.
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - S~ Presidente, S~s e
Srs. Senadores, dados preliminares de uma recente
-pesq-l.llsa do MiilistérioâaSaúâerevelam umdado
positivo a favor do Brasil que merece destaque: nossas crianças já possuem um sorriso mais bonito.
O estudo, meus nobres Pares, tratou da situação dentária de crianças de 6 a 12 anos nas 27 capitais brasileiras, onde mais de 30 mil crianças foram
pesquisadas.
Vale aqui lembrar que há menos de dez anos
nosso País foi tachado de "futuro país de banguelas". Tínhamos- um-percentual-alfísslmo~- acima do
aceitável pela Organização Mundial de Saúde, de
crianças com excesso de cáries ou de obturações.
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Assustava mais ainda o fato de que crianças,
ainda na adolescência, não mais possuíam muitos
de seus dentinhos. Arrancá-los, afinal, era a forma
mais rápida, mais fácil e mais barata de tratamento.
Na Amazônia, jovens das famílias de baixa
renda pediam e pedem aos práticos "tiradentes"
para retirar todos os seus dentes e implantar dentaduras. Objetivam, com isso, escapar do sofrimento
de permanentes dores e da exposição de seus dentes corroídos pela cárie. A desinformação, infelizmente, é uma realidade que devemos enfrentar, promovendo uma conscientização em massa.
Em 1986, a média era de 6 cáries, 6 obturações ou 6 dentes perdidos em cada menino ou menina
na faixa etária dos 12 anos, idade, aliás, em que a
criança já apresenta uma arcada dentária definitiva.
Hoje, no geral, constata-se uma queda de 50%
nesses casos. E há de se ressaltar que essa diminuição não foi milagrosa, mas, sim, o resultado de
um trabalho sério, em que aluaram juntos os Governos Federal e Estaduais.
Fruto de sucessivas campanhas de higiene bucal realizadas em escolas, creches e órgãos da saúde com o respaldo da sociedade civil e até mesmo
da iniciativa privada.
Essa, Srª Presidente, a parte que merece nossos aplausos.
Uma segunda parte também quero destacar.
Como disse, no geral, nossas crianças apresentam hoje 50% a menos de dentes afetados. Isso
é ótimo e faço votos que amanhã mesmo seja zerado esse percentual.
Mas se analisarmos sob uma ótica crítica os
resultados obtidos nas capitais, situadas por regiões,
salta claro diante de nós o pcder aquisitivo a interferir nos resultados.
Os números do Ministério da Saúde não mentem, Srª Presidente. Apontam São Paulo com uma
média de 2 cáries por criança de 12 anos; Vitória, no
Espírito Santo, como'á c1daâe_q_ué apresentou o melhor resultado, com urT'a cárie por criança e, finalmente, destaca Boa Vista, a capital roraimense, o
pior desempenho, com 6 cáries por criança.
Em síntese, as capitais do Centro-Sul se destacam com os melhores resultados e as capitais do
Norte-Nordeste aparecem com as piores.
Mais uma vez, para tristeza nossa, o Brasil do
Norte, tão rico e tão pujante, é destacado com o pior
resultado de uma pesquisa que enaltece os brasis
abaixo do equador.
Preciso e vou defender minha Boa Vista do vexame de ver seu nome como o pior destaque.
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A culpa não é nossa, Srª Presidente.
Não é vontade do povo roraimense que seus filhos tenham os dentes afetados.
Não é justo destacar uma sociedade como pior
em determinada situação quando, na verdade, pior é
o tratamento que se dá a essa mesma sociedade.
Pior mesmo, Srª Presidente, são os dois pesos
e as duas medidas aplicadas, a diferenciar regiões
irmãs num mesmo solo pátrio.
Com a mesma veemência que aplaudo as atitudes do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que tem voltado seus~olhos às carências do Norte,
reoato as irifustlças-ai:ometfdas contra nosso povo
ordeiro e trabalhador.
É pouca, Srª Presidente, a contrapartida do
País às contribuições de nosso povo para o desenvolvimento da Nação.
Em Roraima somos quase 350 mil habitantes,
dos quais.200 mil estão na capital. Quase 70% da
população do Estado se abriga em Boa Vista. Em
termos proporcionais ãpopufação estadual, somos
uma das capitais mais populosas deste País.
Vivemos ainda de energia provida de óleo diesel e não raramente o racionamento é uma imposição por motivos diversos: seja quando uma termoelétrica apresenta problemas, seja pelo estoque de
--- combustível que fica à mercê das condições de tráfego fluvial. Felizmente, recentemente, o Governo
Federal assinou contrato com a Venezuela para a
comercialização de energia, produzida e distribuída
pela Hidrelétrica de Guri.
Recentemente, o Brasil inteiro tomou ciência
daquele infausto acontecimento que ceifou a vida de
34 crianças recémcnascidas.
Não vi, entretanto, destaque pelo fato de Roraima ser um dos poucos Estados da federação a possuir excedente de salas de aula desde 1992.
Nenhuma criança roraimense fica na rua por
· .falta de sala de aula.
A nenhuma criança são negados seus direitos,
inclusive o direito de brincar.
Não vi destaque maior quando Roraima, em
1993, no Governo anterior, foi considerado um Estado modelo no incentivo às micro e pequenas empresas, ao lado das grandes capitais deste País.
A notícia vazou graças a um estudo da Confederação Nacional da Indústria (a CNI), estampada
na revista Exame, de 24 de novembro de 1993,
onde literalmente está escrito: "em Roraima corre
-um programa· inédito no país. O Estado exige que
nas concorrências públicas as grandes empresas
estejam consorciadas a pelo menos uma micro ou

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

198

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pequena, promovendo, assim, parcerias. Neste sentido a CNI espera estimular os Governos Estaduais"
a adotarem tais medidaa da irwe!J!ivo, iDc:remanta~
do o trabalho das pequenas empresas•.
O destaque negativo de hoje não existiria se houvesse uma melhor distribuição de renda n!!$te"F'aíl>~ __ _
Não teria ocorrido se aos brasileiros do Nol"te
fossem dadas as mesmas oportunidades que são
dadas aos demais brasileiros.
Força de vontade e idéias não faltam ao prefeito recém-eleito e empossado de Boa Vista, o mesmo
que em 1993 governou o Estado e o fez ~xE)mplo
para outros.
Esta semana mesmo irei ao Ministério da~aú~
de cobrar recursos para o imediato retomo do programa de adição de flúor em nossos reservatórios
de água potável, bem como o retomo do programa
de aplicação de flúor na população escolar. Estes
procedimentos, por si - já é provado - resolvem a
prevenção de cáries na infância e na adolescência.
Em nosso País, infelizmente, apenas 42% dos
brasileiros consomem água fluoretada.
Espero, Sr" Presidente, que os sorrisos das
crianças de Boa Vista se façam mais bonitos num
futuro bem próximo.
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Voltando
à lista de oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Júlio Campos. V. Ex" dispõe de 20 minutos.
Comunico aos nobres Srs. Senadores que, de
acordo com o horário regimental, a sessão encerrase às 18h30min.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia
seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um dos mais importantes setores das economias modernas é o de transportes. É impossível
para o Brasil ocupar o papel que lhe cabe na economia mundial, na economia globalizada com a atual
malha rodoviária, c0.m nossos portos, nossas estradas de ferro, nossas hidrovias, estradas vicinais e
demais equipamentos componentes do sistema de
transportes de pessoas e mercadorias.
O descaso nacional com o setor de transportes
tem sido algo profundamente lamentável do ponto
de vista económico, politico, social, estratégico e de
segurança nacional.
No momento em que os satélites, a informática, a telemática e a cibernética, as parabólicas e as
redes internacionais de telefone tomam as comunicações imediatas, em tempo real, propiciando a realização de negócios, pesquisas, teleconferências, cirurgias, mesas redondas e decisões à distância, não
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maisse pode tolerar_glle o B_ras~ possa permanecer
n<J. _sitU<!Çãp_a_rc;ªica em que se e-ncorlÚ"à no que diz
resi'_E)ito ao setor de transoortes: - ---- - - --- A inexistência de uma política dequada para o
setor de transportes inviabiliza não apenas o desenI[Oivime_mo _regioo-ªL mas, jgl!almente, põe em risco
o_eguilíbrio ~q_ooiJrnico n<!Cional,. pois fatalmente surprocessogirão pontos de estrangulamento
-senvolvimento nacional, em decorrência da impossibilidade de um meio de transporteaClequado e-prontamente disponível.
_____São enormes as deficiências da matriz nacio.Dal dE)_tran?porte, principalmente em decorrénclaaõ
des-prezoque foi âaàOao transporte ferrovrãrío~ma.~
fífimo e-fluvial, privilegiando o setor rodoviário a ponto de se afirmar que a política de transportes do Brasil se baseia no rodoviarismo.
Não pretendo aqui discutir o problema do chamado rodoviarismo, pois entendo que um país gigante como o Brasil necessita não apenas de uma
enorme malha rodoviária, mas também das opções
e alternativas ferroviária, fluvial e marítima.
Ãinda hoje à tarde, nos, cteMaloGrosso e da
Bancada amazônica, com a participação integral de
Prefeitos, de Deputados e de lideranças dos Estados do Pará e do Mato Grosso, estivemos com o Sr.
Ministro dos Transportes do Brasil, Dr. Alcides Saldanha. Levamos a ele projeto importante para o
transporte brasileiro referente à Hidrovia TapajósTeles Pires. Há poucos dias, tivemos também o privilégio de estar no Estado de Rondônia, em Porto
Velho, e também no Estado do Amazonas, em ltaqaatiara, a inauguração do transporte hidroviário ligando Mato Grosso, Rondônia e Amazonas: a hidravia-do rio Madeira-Amazonas.
A safra do noroeste mato-grossense, em vez
de descer para o sul, com destino aos portos de Paranaguá e Santos, com um custo de US$1 00 a tonelada no transporte rodoviário, agora séra levada, via
Porto Velho-ltaquatiara, a US$70 a tonelada, ou
seja, com US$30 de economia.
Este projeto que estamos apresentando agora
favorecerá a região da BR-163, a Cuiabá-Santarém,
que ainda não é pavimentada no seu trecho total apenas nos seus 650 quilómetros iniciais, que Mato
Grosso fe~numa primeiraetapa, com recursos próprios, quando fui Govémador, -de 1983 a- f986. Ele
permitirá que essa região de Sorriso, Sinope e Alta
Floresta faça a escoação de sua grande produção
agrfcola pela hidrovia Tapajós-Teles Pires, por apenas US$50 a tonelada, ou seja, pela metade do preço, com vistas à exportação para a Europa.
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Os outros meios de transporte, seja o fluvial,
seja o marítimo, seja o ferroviário, merecem a consideração do Governo Federal e a prioridade do Governo Fernando Henrique Cardoso.
É por isso, Sr!' Presidente, Srs. Senadores, que
o Brasil não pode, de maneira alguma, aceitar a desculpa de que o Governo Federal_não dispõe de verbas para o setor de transportes, pois o Brasil precisaurgentemente desenvolver-se e gerar novos empregos para quase dois milhões de jovens que atual- mente ingressam no mercado de trabalho e não encontram oportunidades de trabalho.
Não podemos permitir que nossos jovens caiam
no abismo do desespero, nas trevas da falta de esperança porque nossa geração foi incapaz de oferecer
uma alternativa de desenvolvimento para o País.
Não podemos permitir que nossos jovens recebam uma espécie de carimbo da. desesperança, representado por um novo e indigno título que o atual
sistema económico preparou para aqueles cujo perfil
não se ajusta aos requisitos e exigências de um
mercado de trabalho cada vez mais rigoroso, fechado e elitista.
Não podemos simplesmente aceitar que nossos jovens recebam o indigno carimbo de não empregáveis.
O Brasil não pode tolerar essa humilhação de
ser o País do futuro, dispor de todas as potencialidades necessárias para se tomar uma economia poderosa no próximo século e submeter seus filhos a um
tratamento indigno e degradante.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, como
entender esta situação paradoxal, de um Brasil tão
rico e tão pobre ao mesmo tempo?
No nosso entendimento, um dos principais motivos para essa situação esdrúxula por que passa o
Brasil é a falta de uma política regional de planejamento, principalmente na área de transportes, o que
impossibilita o desenvolvimento de nossos municípios, de nossos Estooos, das regiões geoeconômicas e de toda a economia brasileira.
O Estado de Mato Grosso, que tenho a honra de
representar no Senado Federal, tem tido nos últimos
anos grande desenvolvimento no setor agrícola, com
grande produção de grãos - este ano chegamos a oito
milhões de toneladas - e outros produtos agrícolas,
mas está sofrendo o estra11gulamento decorrente da
inexistência e insuficiência dos transportes.
A BR-364, que liga Mato Grosso a Rondônia,
ao Acre e aos demais Estados do País não apresenta condições de escoamento de nossas safras.
Recebemos, esta semana um documento dos
produtores da região de Diamantino reivindicando a
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pavimentação dos 1BOkm da antiga BR-364, da autêntica BR-364, que foi __desviada, num certo trecho,
no território mato-grossense, em BR-17 4.
Sr!' Presidente, Srs. Senadores, a BR-163,
sempre castigada por-chuvas pesadas, também não
apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento de nossa economia. E é por isso que o
Brasil pensa em outras alternativas de transporte.
Uma das alternativas sobre a qual começamos a
pensar com mais cuidados nos últimos anos foi a
ferrovia, a ferrovia que liga Cuiabá a São Paulo através da Ferronorte. A ponte rodoferroviária, que está
incluída no Orçamento da União deste ano, deverá
receber investimentos de mais de US$100 milhões e
a sua conclusão está acertada para dezembro de
97, se Deus quiser e o Dr. Antônio Kandir liberar os
recursos junto com o Dr. Pedro Malan. Por incrível
que pareça, dependemos dessa providência desses
dois grandes Ministros que o Governo Fernando
Henrique tem frente à área da economia deste País.
Por isso estamos aqui para defender a conclu-são imediata da ponte rodofe-rrovlána- sobre o-Rio
Paraná, que liga Mato Grosso do Sul a São P;;üiló.
Isso dará condição a que o Grupo ltamarati faça
coin queaferroviá quevaf!igar'São Paulo, em Santa Fé do Sul, até Cuiabá também coméce aTuhcíonar nos próximos anos.
Já temos benefícios da Sudam para o território
mato-grossense. A ponte deverá ser concluída em
dezembro. É uma ponte dupla: na parte de baixo,
passa o trem e, na- parte de cima, passam os veículos e os caminhões pesados. Em outras palavras, é
uma ponte de alta categoria, que muitos entenderam
ser obra superfaturada. Não, meus senhores! Essa é
uma obra grandiosa, que todo o Congresso deve visitar e que merece o apoio de todos os políticos da
Região Centro-Oeste e da Região Amazónica.
A primeira etapa é a ponte. Concluindo a ponte,
o trecho da ferrovia que vai de Santa Fé-do Sul, em
Mato Grosso do Sul, até Alto Araguaia já tem recursos
assegurados pelos fundos de pensão. No momento
em que entra em território mato-grossense, próximo ao
Município de Alto Araguaia, a ferrovia já tem recursos
assegurados no orçamento da SUDAM, com os incentivos garantidos pelos arts. 52 e 92 , que deverão beneficiar todo o Estado do Mato Grosso.
___ Com_a_ Ferrovia Leste/Oeste ou a Ferronorte,
como é cham~da po~ todo o -Brasil; produÇão do
Centro-Oeste, escoada via porto de Paranaguá,
Santos ou até via porto de Vitória, pela Ferrovia Vale
do Rio Doce, passará a ser escoada por essa nova
ferrovia, permitindo reduzir o preço da tonelada do
p_rodut_odpt.lato-Grosso. Em vez de~<iir_para o por_- _

a
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to de exportação por US$100, sairá por US$50 ou
US$60, o que trará uma grande economia e criará
uma condição de competitividade para a produção
agrícola de Mato Grosso.
Isso é o que chamamos custo/benefício, ou
seja, estaremos investindo em uma obra que vai ter
retomo, pois vai viabilizar economicamente o nosso
Estado, que já é um Estado celeiro, pois já representa grande parte da produção nacional.
O Mato Grosso, com apenas 2 milhões e 700
mil habitantes, já é o terceiro maior produtor de grãos deste País. A nossa produção hoje é de 8 milhões de toneladas de grãos, significando 10% da safra
nacional, que é de 80 milhões; temos 13 milhões de
cabeças de gado, o que significa também mais de
10% do total de bovinos do País; além de outras riquezas, como minerais e tantos outros produtos que
o Mato Grosso pode produzir para o Brasil.
Portanto, faço um apelo neste instante ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, fiel a suas promessas de campanha e preocupado com o desenvolvimento equilibrado do País: que Sua Excelência determine a sua equipe ministerial encontrar uma rápida
saída para o desenvolvimento ferroviário do CentroOeste, para o desenvolvimento ferroviário de Mato
Grosso; determine, assim, a conclusão da ponte sobre
o rio Paraná, importante elo econômico, não deixando
faltar os recursos incluídos no Orçamento da União pelas Bancadas federais da nossa região, como também
prevendo futuramente que os incentivos da Sudam sejam dados para que a Ferronorte chegue com seus trilhos até Cuiabá, beneficiando, com isso, todo o Centro-Oeste. Nessa primeira etapa, deverá chegar até
Cuiabá. Em seguida, na segunda etapa, deverá chegar até Porto Velho. E na terceira etapa, deverá chegar a Santarém, se Deus quiser.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Junia Marise) - Voltando à lista de oradores inscritos, tem a palavra o Senador Carlos Patrocínio. (Pausa.)
Tem a palavra ·o Senador Antônio Carlos Valadares. (Pausa.}
Tem a palavra o Senador Coutinho Jorge. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Ramez Tebet (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Osmar Dias. (Pausa)
Tem a palavra o Senador Josaphat Marinho. (Pausa)
Tem a palavra o Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
Tema palavra o SenadorGuitlerme Pakmira. (Pausa)
Tem a palavra o SenadorCasido Maldaner. (Pausa)
Tem a palavra o Senador Carlos Wilson. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Abcias Nascil• iEllllo. (Pausa)
Tem a palavra o Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
- Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero lamentar o
atraso da votação da reforma administrativa na Câmara dos Deputados.
Infelizmente, em decorrência de questões políticas e do próprio entendimento das bancadas na
Casa,' arrasta-se por mais de um mês a votação da
reforma administrativa.
_ T~m_oê.l"les!e__§_e_nªcjoLrolad 0 a dívic:f_a dosEstados. Temos, neste Senado, concedido empréstimos para que os -Estados equacionem a sua forma
de funcionamento, de operação e de atendimento ao
público; no entanto, sem a reforma administrativa,
efetivamente, os Estados não terão a condição de
se ajustarem ao novo modelo econômico e social.
Volta novamente à pauta da Câmara, nesta semana, a votação da reforma administrativa E gostaria
de fazer um apelo às Uderanças do PFL, do PSDB, do
PMDB, enfim, dos partidos de sustentação ao Governo, para que dêem prosseguimento à votação da reforma administrativa, e, em especial, a dois destaques do
Deputado Luciano Castro, do PSDB de Roraima, que
equacionam definitivamente a situação dos servidores
federais do Estado de Roraima.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Peço
desculpas por interromper V. Exª, Senador Romero
Jucá, mas vou prorrogar a sessão por mais 5 minutos, para que V. Exª possa fazer o seu discurso e
conclui-lo em seguida.
O SR. ROMERO JUCÁ- Agradeço a V. Exª.
Como dizia, a emenda do Deputado Federal do
PSDB, Luciano Castro, Deputado de oposição ao
Governo do Estado de Roraima, equaciona, resolve,
tranqüiliza os servidores federais de Roraima abrigados no Governo Federal pelo Parecer FC nº 3.
Essa emenda aglutinativa, esse destaque que já
está acordado com as principais lideranças dos partidos da Câmara dos Deputados, visa a equácionar definitivamente, como eu disse, e dar tranqüilidade não
só aos servidores federais do Estado de Roraima,
mas também aos servidores federais do Amapá, aos
servidores remanescentes do quadro federal de
Rondônia, enfim, dos ex-territórios da União.
Quero, ao encerrar minhas palavras, apelar
aos líderes, principalmente do PFL, Partido a que
pertenço, e do PSDB, para dizer que essa emenda
aglutinativa foi um trabalho das bancadas federais
dos territórios, foi fruto da nossa união e da nossa
discussão junto ao Ministério da Administração e da
Reforma do Estado, junto à Drª Cláudia Costin, que
teve extrema sensibilidade para a questão, junto ao
Ministro Bresser Pereira, que também entendeu a

-- seguTme -diSi::ursõ~CSem- revisãó-ao-oraâor:)
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necessidade de uma solução definitiva quanto aos
servidores :ederais da União. Portanto, esta emenda
atende. tranqüiliza e regulariza a situação dos servi""""'S fede cais dos ex-territórios.
Apelo, portanto, aos Parlamentares, aos Deputados Federais, que votem com prioridade essas
duas emendas aglutinativas, esses dois destaques
ajustados, porque efetivamente os servidores federais dos ex-territórios terão uma tranqüilidade e um
benefício muito grande com esse resultado.
Quero ainda, neste momento, parabenizar o
Deputado Luciano Castro por ter sido o autor, o veículo, o canal desse trabalho realizado por todos nós.
Estaremos amanhã, no plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando e lutando para que essa
emenda seja aprovada e que tenhamos os resultados que esperávamos.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, a Sra. Júnia Marise, 2~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pela Sra. Marluce Pinto, Suplente
de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) -A Senadora Emília Fernandes e o Senador Pedro Simon enviaram à mesa proposições cuja tramitação, de acordo
com o disposto no art. 235, inciso III, alínea •a•, item 3
e no art. 355, respectivamente do Regimento Interno,
devem ter início da Hora do Expediente. As proposições serão anunciadas na próxima sessão.
A Presidência designa para sessão deliberativa
ordinária de amanhã, às quatorze horas e trinta minutos, a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
-1SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1995
Terceiro e último dia de discussão, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à
Constituição nº 1, de 1995, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que
dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal
(adoção de medidas provisórias), tendo
Parecer sob nº 150, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferei::eilóo a re-dação para o segundo turno.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 57, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 306, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 57, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
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que

Parecern° 17fÇâe 1997),
autoriza o Governo-do
Estado do Ceará a contratar operação de crédito extemo, com o aval da Onião, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor equivalente a até quarenta e dois milhões de dólares
norte-americanos, destinada ao financiamento parcial do Programa de Apoio às Reformas Sociais para
o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no
Estado do Ceará - PROARES e a conceder contragarantia ao mesmo financiamento.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°5, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
.da.Câmara nº 7, de 1997 (nº 2.576/96, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dá nova redação ao inciso I do art. 22 da Lei nº
8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Ex1erior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de
Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, tendo
Parecerfavorável, sob nº 149, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(L~vanta-se

a sessão às 18h34min.)

(OS. 97/12503)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ARTUR DA TÁVOLA NA
SESSÃO DE 6-5-97 QUE SE REPUBLICA
POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, viver com ihten·sidade o· paradoxo-ou-antagonismo, paixão com lucidez, parece ter sido a marca dominante de Eduardo Mascarenhas, a quem seus amigos/admiradores
(não era possível ser amigo dele sem o admirar)
acomJ)ªnhara.ITl ne~ta serr1ªJ1a ao_tº111ulo_giJe_giJar-_
dou o corpo de quem fora um ser inquieto, altamente inte1Tgente; devastado por uin~cáriCer avassafiicforaos 54 anos.
Eduardo Mascarenhas possuía alguns significantes •malditos·: era muito inteligente, não cortejava o
poder cultural, queria tomar a psicanálise democratizada e popular e... preferira ser político. Para ele, valia a
pena dar a luta essencial mais que receber os benefícios fáceis do brilho e do uso da inteligência na forma
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apreciada por "sacerdotes" maiores do poder cultural. Essas opções honradas e corajosas renderamlhe antipatia e o silêncio das elites. Podia dizer, pensar e escrever ci que quisesse porque indiferença e
silêncio, quando não a agressão, envolveriam o seu
trabalho. Afinal, era político e convencionou-se, no
Brasil, um tácito pacto de silêncio em tomo dos políticos capazes de pensar, de escrever, de debater
idéias, salvo quando em estado de escândalo, erro
ou ridículo. Político tem que ser ruim· e ponto. E se
ruim não for, deverá ser ignorado pois qualquer reconhecimento será "patrulhado" ou parecerá favorecimento ilícito.
Darcy .Ribeiro, alguns- meses antes -de morrer, disse em entrevista o seguinte, com suas palavras: "como sabem que estou condenado à morte
e não mais posso ser adversário ou estorvo eleitoral, abriram-me um crédito de confiança nunca outorgado antes e se permitiriam descobrir minha
obra e meu trabalho e eu vou aproveitar esse espaço ... • Grande verdade! Mascarenhas não pode
contar com tal trágico privilégio. Diferentemente de
Darcy teve um retorno fulminante da enfermidade
e preferiu preparar-se em silêncio, sigilo e recato
para a morte, solidão corajosa e própria a quem
trabalhava com a mente e seus processos misteriosos. Corajoso ele foi na introversão como corajoso foi Darcy na desmistificação permanente da
enfermidade e na denúncia pública de todos os
preconceitos que a cercam.
Por haver acompanhado de perto a sua opção pela política, com idas e voltas da psicanálise
cujo stablishment o repudiava, preciso dar o testemunho de outra atitude moralmente corajosa de
Eduardo Mascarenhas: já Deputado Federal há
uns quatro anos, através de continuados exercícios de verificação da realidade e estudos, teve
uma espécie de "conversão", ao abandonar ascomodidades da posição conservadora de esquerdista tradicional para a adversidade de uma posição
social-democrata, não bafejada por plena compreensão.
Como, porém, só concebia (a si próprio e às
suas idéias) sob forma de paixão, como só agia por
pai.-:ão e só falava de modo apaixonado até no tom e
na escolha das palavras e como só conseguia pensar,
agir e dizer o que proviesse da permanente lucidez e
racionalidade, filhas de sua poderosa inteligência, atirou-se ao proselitismo da posição social democrata,
discutindo, debatendo, lanhando-se, escrevendo livros,
fazendo discursos, entrevistas e palestras. Além do valor político de sua pregação, a mistura única e raríssi-
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ma de lucidez com paixão tornava-se luminosa e
deliciosa para os que fossem capazes de ouvi-lo
sem as peia.S do preconceito qi.Je em geral envolve
pessoas com suas características. Era rico, instrutivo e também âTverfido conversar com Eâuardo,
ouvi-lo-nas réuniõés-partiâáná.s; liú seus textos ou
passagens dos -livros que produziu nos anos finais
de sua vida. Fascinava-o o universo da contemporaneidade, vislumbrado ou visto através da difícil
mas indispensável fusão de idéias antes antagônicas, agora complementares. Ao descobri-lo, imediatamente tomou-se seu talentoso e provocativo divul-gador. Algo dentro dele se pacificava ao mesmo
tempo em que o exCitava: fundir velhos ideais socialistas com a visão modema do Estado, do mercado,
do progresso com desenvolvimento, novos conceitos sobre o lucro numa sociedade plural e sobre formas de um país evoluir mais através da sociedade
que do Estado, sem o abandono deste mas com ele
reorganizado, eficaz e no papel de mediador das relações sociais. Um Estado democrático, plural, contido nos limites de sua eficácia e área de atuação.
Ficaram para trás a noção de Estado como concebido durante os seus anos de formação política, ou
seja, o Estado como é concebido até hoje por partidos que se julgam de esquerda porque o foram no
passado.
Concordando-se ou discordando-se dele,
dava prazer ao espírito e à inteligência, vê-lo nas
diatribes. o ar altaroeiro,
tol:l afirmativo e algo
arrogante, a total coragem de entregar-se ao que
acreditava (paixão) e a implacabilidade da lucidez na argumentação, além do brilho verbal. Tal,
porém, só poderia ser apreciado por quem já tivesse ultrapassado a visão medíocre e tacanha
através da qual medra a tendência de se desqualificar um ser humano quando dotado de_ inteligência de exceção e coragem de_ afirmá-la por
amor à verdade.

o

Eduardo Mascarenhas ocupou lugar próprio no
Brasil e na admiração de pessoas de mente aberta e
de5preeonce-ituosas~Aj1Jdou psicanálise e iluminou a
__ política nessa difícil fase de transição ao final do século, das idéias da esquerda clássica para as da esquerda moder-ta.
o

a

Como amigo seu lugar era único. Havia um tipo
de conversa é de-tro(àsópossí\'elcom ele ÓU S~ja,
-com ql.lem - coricel!ia vida;
almá humáha, . as
idéias sobre política, amor, sexualidade, mente e
conlerrlporarieioãâe-;-cre -inódo-ciialivo, original,. et!ético, lúcido e apaixonado.

a

a
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Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federa!, Ministro
José Cetso de Mello

07/05/97
Quarta-feira
,J.5.:30

l

'

- ._.S,gssãQ-Deliberati,yp__Q_ajjn__ãri_a _do_ Senado Federal

Ata Da 55g Sessão Deliberativa Ordinária
em 8 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura

- Presidéncia do Sr. Antonio Carlos Magalhães, da Sra. dúnia Marise
dos Srs. Ronaldo Cunha Lima, Carlos Patrocínio, Jefferson Péres e Romero Jucá.
EXPEDIENTE

ÀS 14H30MIN, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhães
-Antônio Carlos Valadares- Artur da Tavola- Bello
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo
Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares "'- Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelina
Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilvam
Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader BarbalhoJefferson Peres - João França - João Rocha - Joel
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bianco - José
Eduardo - José Eduardo Outra - José Fogaça José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José
Samey José Serra- Júlio Campos - Júnia Marise
- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho - Marina Silva- Mauro
Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez TebetRegina Assumpção - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma
- Ronaldo Cunha Urna - Sebastião Rocha - Sergio
Machado - Teotõnio Vilela Rlho - Valmir Campelo Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

º

O Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Flaviano Melo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

PROJETOS RECEB!DOS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 21, DE 1997
(n• 2.859197, na casa de origem)
Dl.:spõe sobre norma qeral de orqaru.zaçi.o que rorna o:Or~qat6r~a a avall.aç:ão
ps~colCq::.ca perl.6thca dos ~nteqror.nres
das polic::.as e corpos de bombcuros
iiu.,_l.tare5 e Cl..Vl.s.
O. CONGRZSSO NACIONAL decreta:

Art.. -l.,.
da

bombe~ros

psl.col6gl.ca. parl.Odl.ca,

S

! ., .

co::~

das poliCJ.as a corpos

sarâo sul::matJ.dos

a

aval•ac;:io

l.ntorvalos não super.1ores a um ano.

e

c;~ventual.s

acomp:anh&."nQ:ntos

serio

estabéléCl.mentos
corporações

c~v1s

e

;;.vall.aç:ões

M

psl.colôgl.COS

·os- in-reo;rari.tes

'í'o(fo-s

m::.l;~.tares

nos

de

ambulatorl.al.s

lll.l.ll. tares

e

saUde

da

quando houver convenl.ênc.:.a

~ra

saúde

das

p:::bll.ca,

re:!llpect::.vas

poc:londo,

rambiun,

Públ~ca.

a Adl!u.n::.stnçi.o

aer

f"•ut:6s-lnad..l.aritii ·conVên-iOs com asrabalecl.men~os prl.vados.

5

2., .

rocorri vtu.s

paraCQres

Os

esforas

nas

das

scmtprQ

avaliações,

ad:ru.nl.st.ratl.va

e

JUd.l.CJ.al,

recomondarão, confo%Tlle o caso:

I - a aptJ.di.o plena para o exerciCl.o do carqo;
II

-

outro carqo na

movl.montaçâo tempocir.1.a para o

a

at.1~dade.

a

III

suspencio

qualquer ca.rc;o na atl.vl.d.ade, com
IV

axerclcl.o de

com aocrnpanhamanto ps::.col6qico;

enc:anu.nhamento

remporir::.a

para

ox.rcicio

do

ac~nhamento

de

p:ncolóqico;

tra.tamctnt.o

em.

outra

aspg:Cl.:a.ll.c::lac:W dQ saüdo mental .

Art:..

nesta

LQl.

2.,.

o

Poder Execut1Vo reçularnantará o dl.apoato

no prazo de cento e ol.tenta dl.a:s: conudos a pa.rtl.r

da dAu de sua p~ll.caç.i.o.
Art.

3"'.

Esta

Leu

entra

em

v~gor

na

data

de

sua

publl.caçà.o.
Art.

4~_._ -~-v~q~-s~-~--d:~s_FC~s~ç:_?~~--~- ~ntrár::.o __

PROJETO ORIGINAL
DiSpõe-sõsre· ncirriia geial- de OrgãrluaÇà_o_ que torna ob-ngatória
avalJ.aça.o psl.col69l.Ca per:~.ód1ca dos l.ntegrantes das policias
c~r~o~ ~e bombel.ros mil::.tares.

a
e

()C ont!rt'S!O .\acional decreta

Art J" Todo:- o~ mtep-r.!ntes Ja~ rohc:a~ c corpos d.:- bambe1ro~
m1htares serão submetido~ a a\ahação ps1colo;m:a em penodos não :tuperiore~ a um ano
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f ! 0 A~ aval1a~ô~._ e C\efltu~l$ acompanhamento~ pSICOio~co::.
no~ estabele~lmcnws

ambulouorm1s do: saude da~
tmmar.:s. podenao. taml"'cm. Ol13ncio hou,er COn\Cn!CI')CJ~ para a__

nn:ú:n:nclalmcn\c proccci1(!os

'-O:fàCI

r~.•sp.:ctJI.a~ coroorac\i~·
:..ommlSHa~ãn

med1anJ~

Publ1c:::::. serem prncc:d!doS

~speramo~· pt10er contar com Cl cmprcscmol\.;l aoo10 d~ nolln!$ Par~s cm ta\or de su:~

amo,açâ<\

con\'Cntos com estaDeiccJmentos

Saladas

Dr!\ ado,

~ ~

Os pareceres

da~ a\alaacõc~.

S!'Ssõ~s.

13 de março de 1997.

semwe recomve1s nas esfera...

admmJsnam.a c JUdiCial. recornc:ndaràQ_._co!l[n_rm~ÇJ_CaSfl_
1 • a .apudào plena para o e:ocercrclo do cargo.
11. a m0\1memação temporana para o exerciC!O de ouuo cargo na
311\'td..:!de com acomcannamentC\ pstcolo~co.
\li • a suspensão tcmporana no e...ercicto de qualquer cargo na

_(À Comissão de Constituição, Jusüça e Cidadania.)

au\.tlbde. com acompanhamento psJcolog1co
TV- encammhamento para tratamento em outra especialidade de
~aucie

mental
!\rt :!'" O Poder Exeeuti\'O regutamernara o dtsposto nesta Let no

prazo a e c:en1o e onema dta~ contados a parm da da~ ae sua p_u~hsa~o

An

~~ l<..:,o;:<~.m·s.e

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 22, DE 1997
{n° ~.314/96, na casa de origem)
-(De iniciativa do Presidente da República)

as dispo~r;;ÕI::. .... m cunuar111
Dá

nova

redaç:io

d.:t.spo:u. tl. vos

a

dos

Decretos-Llõl:l.s n<>• 1.001 Q: 1.002, ambos
dQ 21 do outubro de 1969, e dá outras
provJ.dãnCl.iLS.
,1[

STifl(' AC.~ O
O CONGRI:SSO NACIClN:.l. dQcro:ta:

As atJ\Idad..:s dos pohc1ats e
o.:la

1m<.:n~

\arto::daéc oa naturo::Lol úa:.

~1\UaÇ{k:.!.

o::m

~mO\:Ir<.l:<.lt.~

Jnlimtr.:s

c:m.to::t..:nzam-~.:

J..:1..:m atuar pur do::\o:r Jc ofit:w

bo::m como pdo p:rm.anr:n1r: estado <.lo: tnccno::a. o: do: tll>t'o p.::.:.t•af
Sunmo::t1do:- a tat:,. cond.tçtoo::~ 1-k ITo1balh" J'l"' um r~';!llll<: !Ltr~<hl<'
mll<.:\1\d o: Jm~:.M);.Il. dJXorr~"JJ<:t.a de c:..;JgCncJ3 ohua do mto:ro:~~e rubi!~'-' ao:- pulrc1a1~ ,.
rx~mbc.tro:. mtl!t:Jr~
~o::l!utd:lmo:nlc

com

!>:1o

unpo~ta .. n>rnacia~

..:~ta!anto:::-.

tk trai;Jamo

Art. 1°. O art. 9° do DecrQ:tO-Lal. no 1.001, de 21 de
.-.--·-------- __
-·------ ·--,.,_

outubro da 1969 ;. Cõdl.qo Panal M:.l:.tar, passa a Vl.gorar
aoqul.nto

roda~o:

"Art~ 51°.

unú.; 'o: uc-uuntam

snd1:-Unl:un~me

do

.:~.gontzanlr:.

~na!

ro::~::atauu

pd.:1. ltln:.J nnm1<:1Ja Ju mtO\.ICl"'l''· r~·L('I h.:rrur o::~1amnaJ .. 1 n,1, ('Ilho!> ll••
p.:lo dt:So::sp..:ru t!a:. \tl!ma!o da:. cat3Sirtlt.::.. J"~<,:lo OJ::r:.Jd<:ctmcn\(1 do n:fo::m

J'l<.'ill

mcor.ltlflr11~m~·

..t•h par..:nt..::.

w~ '!llmo1~

tulnunaoJ..I' fli>T um J.::.tll'l<•

·\ par

o..:~tl!'

couJ.•an\1 qt.:: poú..:r1a
m•ht:m.:~

aa prop11a ~ubtt.:ll\i.:ncca o;: com a amar-=ur.t cil:.
taua

pro::matur<~. ou<~.

;....:.,,, .: u.:
rc~t:.ur

l!.rl\>•

.1

~~· .:~~~rar,

t'l .. :..

JX>.-tant~•

)1!..1

ª

~

oxtrav.aqante,
contra

~-Q_~~~o;un

Cl.Vl.S,

..!'~~.,e:4._0

_ale__ ~~_?

sombra Oc du-.·1da qu.: a lll:,.t;thlltd.:!.&.:

caract<:n:-Ho.:a u.: poll .. I..IJ~::

..:

<l

o::i..::- C(lmp..'t~

txl_'1)f'l<:!ro~ maJ.tWo.:~-~~~-~~

éõm o:\C,IU~I\h.laJo: ü ..:mpr~·t;,•o aUI<lT_I .._~J_t,,_,!_a \1\l~Cnct..l

re:.gato.: u..: \id..t' .: 1.it: pC!Inmiln•u cm condh;t\..::

.ahsuluJ:,am~·tn~)l(lit_l)> ___r.m_

.. un~.:Qu.:rJ~L""· .: mcum.:n~ura\.:1 " n~c" a tli.L~ 1• r.~tJ.oJ•• ___:>l,!t'lllll.:1..: -'L~~~t;:tM~~:.~;;!llL
~mmrnJu o.~u..: :-..:ntdm.:s. o.:Ul:l capacJd:IJc tk ,ltll!!'llm~nlo ~~1..:_1:.1 C\o.:ntu:~l.: ;cra,o::mcnt<•
prc.:1uCicaJa. 'o::nnam a mat-~n1-l.:1.. fXinando uma arma de IO!!'O o: a somhra da automlade
mercntc a

Q_

espocJ.al

a

a

paz:

S 2_0 __• Nos c:rl.l'!las de hom:.cicho • de l•aão

-

o

nos

Admtmma~;ào

Publtca
m ou.- p::~e. nu mt::mto a yra\1dad..: e a c.\;.ÕIUSil\3. constalaClo di!
a~ JniC!a\t\a~ da. aommt:.:raç;i(l e.._tadual ob!oel'.ada5. ate Cl pre:!tt::nlt

pravJ.stos

pr.a.t.l.cados

cun

por

loql.ala.;i.o

r.>.J.ll.taras

pcal

eat.a.dtl&l.B

dã-

cõri~ra~ciV:i's-,--no-aXã.t"CiCJ.o-----aa----!lffiÇ:i.O____

inqu4.:rl. to

poll.cl.amanto,
obrJ.qatorJ.amonte

1.1

.!oro nu4tar

•u.a• !"'T<>f'TI.I~ .:mt><,,:.._., J-Uir:m_~

r..:ia:. ta\a~ ar.Cinn:..timo::nt..: ..:L.:\aJa:-IJa ocCirrcncla ...:..: :.u1.;1JH" m!~:.a~_cCirpora~ÔI::·_

r..:nurbado:- ClU n.lo.

JrU.l~b:r•s

no

_!l:~_:)~__;_o~__!__-~ __t~___s) __ ~o

•xeravaqante,

<::~lncaunal.: .1 •.lt><:n:;a rorof1~~1onal

lGQl.slaç,io

a seaUl.nte _redil.ç:~--'---

Latnllto~

.; J\l:- corre.•• d~· bomhr.:1ru~ 3pr..:so.:ntam d1~turb1o~ p~rcu!O:JL.;I•:. gra'o.:~. li QUI.'.: rauf1cada•
~~.·m

em

por

--·-----

co:r:poriLl,

aftrmo;.;

}:lrevJ.stos

pratl.cados

ou:;~r~ ~da_--~~~--=---~;-~-~-- JCrocasso

t'lrofunda:. r: p,~r 1<:n:s patoltl~lo.:a:. all<.:r<~..,:Ô..:!- :--;,v :.-urprc..:n<J..:IIl pounanl<t. t~'- r.::-ulwdo!- d..
p.:squ1:.a:. uul!' rt.:\dam qu..- um l!\[ll'<.::.-'1\tl p.:rccnlu..IIIJ,'• tnl.::,!rõlnl<.::- ua .. pohc1a~ m•l!la!_..::-

P<l<kmo~

Os crJ.mêS de- hcm.Lcidl.o e

os

e

Art. 2•. O art. 82 do Decreto-Lo:l. n° 1.002, de 21 da
.
_"_,._._
-·--·-.
---·.
--Penal Ml.li ta.r, pass:;a a

cla~stlkaJ.t•

a;. t:UrJ~O.:(jU<.:f!_\:1~ _QI,IÇ

corpora:.

exercic::.o da funç:lo de
poifCialãentõ .-~síc· -cé-é:Om'j)QterÍc:"ii ·di· Jú'stiç:ã---comum:"

\lJ.: .. ,.~..::- :Jr.•tl:.:ocuna•~ po:.~n·

tal~ pro:~~.:..::~ .:muccon..1•~. ~;:m ~1.1..:

t'at> a

p..:rl.:mmlo."ntc

r.:i'IO::\ll1.:~ ~m1ro.:

m~ap:H:na.;atl ro.:r>n:~~ntar:.u

:.ua

~-=r

cun• 11..:m a -..;..1.1 mNrh:nto t:.um a .1~CO::f1~·'

lesão

astadual.S

Jno:::">.pl•ca•d

C'll:n(llnll:rn.u. oollctai' o: r><•mo..:•w:.

••••••••••••••·•-.-••••••••••••••

Pariqr.afo ünJ.co.

a~ m:u~ c"trcmad:~~ manlf~taç(IC:- oJtl~ ~..:nllm.:-ntm. htlmanu~. pa.~sanJo

PüblJ.co,

----

acompanhado

ml.1 ta r
pelo

aerá
Ml.n::~.atú:rl.o

dGvQfldo a aut:orJ.dadQ: da poliCJ.a JUd.l.Cl.:i.rJ.a

_ m.l.ll. tar_ -~~_P_E~~l.dl.r ramatê-lo dJ.ret:ament:e ao JUl.Z
----competante, no pra::o laqa.l."
Art.

3°.

Es~

Lel.

entra

em VJ.qor

na

data

de

aua

publl.caç:l.o.
Art. 4°. Revci;'a:n-se as dJ.sposl.ÇÕés em contrir.ío.

~

t.:u~

tat<•-. :.ao

momtniCl com
quç pr<:UCUr":J

mmrma~
\!~ta~

a mmlmll.ar ou p.!IO

cJdadao~ ro:::.1dl!n1.-~

C<:Ma:. tnJc:Jatl\aS, .: ao

amp:~rcl

m~nos

a tentar eonuolar esta snuaçào aflJtl\a.

cm tOOCl o 1-:rrnono

nacJOn<~l

:-..a

ausc:rJcta. ?<manto.

du preceitO consutueloflal que atnbu1

competC:nct:~

MENSAGEM N° 779, DE 1996

rn\·atna a l mão n:tra tc:::o•~tar w:~rc normas ~enus de orgamzacão da:- JXIIL.::tas m1htan:~ e
O.:Cl~ comos a.: bombclrCls m!lt_t.ar.:~,_apn.-sc:nt:lmos a ~a Casa a nossa propos.tçlo que toma
obn!_!.atona a .011 al1ação

p~ICO~t~~·ca

pcnodi.:::J. o o~ :-cus tntcgram..:•
:O.bj,OI1Jtamcm.: con\cnctdo~ d..: au~

rcpr::-.cnta Ujl(lnun .. l .: COrJ\Crllt:n\1."

apc-n~·"·nam~tCl

.1

pres~·nt..:

tntccama

ao oracnamo::nw IUrldiCCl Jed..-:r:tl

Not. 1ttm0$ do arugo 61 da Cammne;!.o Feclera!. ~uometO .a ~IC\-'a.r:la dehberaç.io de
· VODIS ~- ll»b:ipa.nhaào-ele Expos1e.io oe Moc1vo~ elo Se~M Msrusuo
Estado d1

*
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JI!Sllç.a. o tc::ao do proJetO c1e ICJ que wA 1tcn. dlspo~tl~'o ckls Decre:os-i.é:1s n•s I 001 e I 002, 6:21

An. 1~ O pati(u'd'o W!icodo art 9* d_o~o-L.ci rf 1.001. ~ 21 de outubro dc 1969.
Cócligo PC:n.al Mill-t&t, 1c:rcsado pela Ld rot-9.299, de 7 óe &:r;ostO de 1996, passa & vtEtOnt com &
SCE,tWntc rcdaçi;o

~vsmc:mc~

Oe outubro de 19611'. Cód.lgo Penal Mtltw e C6chgo de Processo PerW Mlltw.

~An-.9"

Brasília, 20 de agosto de I 996. _
Fernando Henrique Cardoso.

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

P&ngn~fQ úmco Nlo constituem cnmc:s mllitues o hcmicidio (arl. 121 do Cbdigo Penal)
e a lcsio corporal (art_ 129 do CodiSQ Penal) comcudos com~ CMI pol' ofiaais e praças du
Polic:i&s M 1!n&re$ c dos Corpos de Bombeiros Mdnarcs dos Estados e do Dutmo Federal, no

UCPOSiç;I.O OE' MO'r[VOS NQ 475, DO SR. MIN"::STRO DE ESTADO CA .JUSTIÇA

Bruutz. JO d.e "S:Osto

205

excrdcio de funç.Ao de poln:wnento
de 1996.

"An. 8:!.

S11bmcto a c:oruld.er2c.oio de. \. osg, &c:e1=.:te~ e an.c:xo Pro te to de L::z que az=z dlspos!UVO dC$
Deal:tm·lezs n•s 1.001 e 1.002. di: 21 de ou.woro de 1969. Códl!to Pe!W ~4tu e Cód.i.gc de Proee:sso
?=W Mzllur. respccnvunem.c.

~

An. 2• O csput do r.rt 82 oo Dccreto-~i nG 1 002. de 21 de outubro de 1969 ·Código
de- Prt>ttSSO Penal Milnu. passa a VIJ!!:Orat eom .a sqnnme red.tç:ão

O foromihtzr e especial c a clecst.io SU)ettOS.. em tempO de paz·"

Arl. 3• ~-se o§ 2~ do att 82 do Decreto-Le1 n~ 1.002, de 21 de outubro de 1%9 •
':od•so de P~esso Penal Mllttar. aaesado pela Lei ng 9 299, de 7 de agos:.o d=-.19%, passando seu §
_1_"-~-~~~u~

BrasiiJ&.

.::.
A ComzssJQ P.utamcnur de fnqlle"to cnczm:!!a<U de trwau'u llomlodiOI C«<ICtidoo camn.
enmças e :&áclesa:mcs no P3.is trou;~;c :t !0113 wn ~ena que p. YCnt rec:ebendo ~ do& mc:l'là'OI do
Con~Nac:zonzl b l.iguns = : a~ tn.::ld=nt~a Qe cnmcs pat~e=los pcl' poUeWs miliwa c:omn
aYIS no ~o de tun.?o de pohcwnemo.
J
T.al f.ato. que ~ da crença aa lfiiPimKiade 1X1Wid2 di. sup:içio desses a..u ao fon~
especz:d mtllt.lr. csava z c:Qpr Uf!:C111C: rcformul~ d.u lezs subsur.!Lv:l c pnxc=al mi~ de sont ;a
õltnbuzr a Ju~ç;~ Cornt~m o p:oc.:uo e JUlf:unemoCc c:nmes d.es:s.a lll:ll1'eU.

LEGISL4.ÇÃO CITADA, ANEXADA
PEL4. SECRETARIA-GERAL DA MESA

.s.

Em. mio dt:S.SO e que se tez ed.1ur a recente Let a• 9.299. de 7 de agouo dc 1996. orilmda do
ProJeto de L.cz n• 2.301. de 1992. que n=cu 01: pJQpOSU d..1 reic:nda Ccmusúo PuWn.:nw-dc laquê:rito.

5
Convem e~!u:eer que. muuo embon. o ptO.fctO-de Jei õK:uiD.fCferido ~ eMáO~de
1mpc:zte1ÇÕC:S rcdaetOIWS c;ue. por 51 w. CIUCJUWn seu dcsacolblmcnto, c fim pol' ela vu.da: nio pummu.
qliC o Poder ExecutiVO poster!:u.se .a soluçlo desse problema.. com o veto ao Pro]Ctel óe Lei .. :2..101, ele
]992. plBO 5u0stquc::ltc ~to de ou~n- propc!QDUa lqW:.wva..
6.
Por cuc moovo. optou po:- apresmw projetO de lei cc:rnpndo as ~ tio
cnuauem an VIJ«"IS novas fl:tmS elO Cod1g0 Penal c de Pro:::e.muJ. Pena.! MilitareS.
1
An.lm. o pro,eco de le• que (ll'a C'IIC:lmlnho .1 Vos~ E.r.a:1mt'1.1 ob,ctav~ cm
JctcltOSe"ldrnlcsd:l Lr1 n"? ::!99. o.le !990. ~ J.I~ISD.lSutt:l. rJc I:UnC!t:lt're\'e, :t~j)Cim.lf.

klto

oor

11\l!IIM. e~:no e~~

rrutna. ;.:a que se Insere

c:o~.e ~"o

no

boJO de

Código Penal Militar

wma.. ~tt

.,
0 IC'Of CIO Oar.tl!!õUO Yn1al :lef'CSCJCIO ~O :m. '!' éO CJdi!O i>::lll MilJW' ~ apa:ic :ao icnof
Pcwc~ nOI'm:l. comoc:~e :1. JYUIC:I. Comum o prca:SRJ e •Yi!':l:nenlo<le rnmes oolosol.comn. a \'IÔa de ani

~!CidO$

DECRETO-LEI N? 1.001, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969(*)

11Uf0 que aam

COI'ISICicG QCicrTnl~ C(IIJ(IUW,

Os Mi!lístro~ da ~rjn_na de Guerra. do Exet'cito e d.1 Aeronâurica Milizar. usando d.1s
.arribuiçoes que lhes confere o art. 3~ do Azo lcstutJcionaJ n? 16, de 14 de outubro de 1%9.
combinado com o§ I~ do an. 2~. do Ato lnsmuc:ional n~ s. de 13 de dezembro de 1968. decrezam:

Orz. ~ C=ru!do Feda:~! e_ dc.c~u auWm.a: ~e :1. JIIAÇS Mllila pr'OCZUil' c ,Glpr
os cnmd m1hwrs o.efinu:io:s cm !ti. nos termQ1; oc seu .11t. 1'!-1.

CÓDIGO PENAL MILITAR

10

11

Ter·sc-aquc

sc~rrero m~Cc ~dellcrme!leuuc.a11.atalÍaJt8' _ _ ~E __ai

~1:1. o r.uo at Kr ~tudo :1. Le.

ocauwu.

proceiJ.CI'

a conce~!UaÇio de cnme 11111inlr. tciQo Ado -

--PARTE GERAL

>utieiCilu:. pots. qtJe.!l:ln aun~:::. com aceno. seu~ o lq!siadortllctuiue c:.cnme~dololal COIIIDI
:1. 'fld.aóe CIVII!lrweacoJ pof mlliUr 00 conomo ÓC cnmc: nlllnK,
0\:&lquer-tcf~ àJum.;ao:.-.
porque 1 ela pusa.n. 1u~u: .1 c~1.1 do ~ e JUipmc:ntO do cnllll qqe- ..,.._

=

LIVRO ÚNICO

'=!l"l o con.:ctte ~ cnmc mll!ur

=

12
Altz:l1 to
não fo1 pn.tclenu: 1 iet. ao ti:ur a cornoetC:!:cll d.o Jyi2;o 1:111 lido 4o ..__,
:IUbJCIZYO d.l concl111a. ~mesmo porque, n1o $e define ele modo ciart> qual o ~ ~ -.~p~e
oeom:n c a quem caben dcodir soorc cw. ~. Pcll ~ do § r do m. 12 do C6diiQ de
Pro:aso PaW M.i.Uta:. pra;su!l6:·se. mci.twvr-, um pn:·]Ulpmcmo u fue do iaqiKrilo.. o q~~~-pocilri.
IC:Im:ar mscpnnça ,mclka.

TITULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR

=

IJ.
Ac:ft:$eenU:•se. amda,. U CX~mCGU&!eJIS ncpt!YIS q\IC ad"trio da ~ ~ cla;1aw Ctt O
qeme pmt~aclo o cnme ccrn.cuJP4c. em clcc:om:nctaclisso. de~ .a ~do Jcdm.

esq=.

tõ1.-nbem. qye o I~ llio foi. ieli% &o~ da ~ÃI
Jó!SUÇ:I Milaw apcz!lS o' cnmes cloioJOS ccntrll. 1 Vlt:la de evü prauc10o1 por pobci&S Dllül.a. am:-6D ck
atnbul!"lhe o procn:so c ,ulpmcruc ele cucros dc.liux. ~OCI!n & pc3101.. de SIIDiilt ~ c Qt1&
acmtr:can eom 1(WJ ~aa. & c.urnplo do crmx: de JcsóQ o::apor&tS.
14,

Nlo se podl:

Fica evD:ntc. Clllio. que a IID'Ya lei se .afutOU do que onp!l!mmt te~ llllllillonr: •
~ ~omn. o CJI;Lid.io, nio 10 .-quc1.a ~ ~ .a morte. llliL WIIIXm. lqlld& q~e a. ai-*: a
mqnd.ade co:pon.!. Awm. ale:ol de tomei' nimcru ~ ~ ... podcdo·OI*It o
Poder Jucllaino ~OQ1 confl.ircs de ~ 1 nonm ,m.:llaa Vlpe !Cm CZIIIpO de ~....-.o:
apcQU os cnrne. dolo:os ~OIUI'I a vxl& de em! CCinClldot por auliwa. o que o , . _ ~ • la
!lCQCDdc COC'nJif.

Art ... 9~ Considc:ramMse crimes mllirares. em rem;>o de p~
I - os cnmes de que trata este Código, quacdo definidos de
modo diverso na lei penal comum. 011 nela. não (lrevisto1, qualquC'l'
que seja o .,:ente. Wvo disposicão especial;

li -os -cnmes previstos DC'Jtc Código, embora tambem o sejam
com

IS.

lei

penal comum. quando praticados:

milite em situaço'io de atividade ou assemelhado, contra
s:ittaçio cu assemclh.ado;
-

• V:de arts. 227, § -1~. 228.229• .231, 251, § 2.".
• "CotnfNlt! ã Justiça Comum E.uadw! proces:sar ~ ;ul;ar
d~Juo ~nl~ de acufmze dt! trãnsrto ~n'>'ol..,errdo vtatura d~ Poiir:Ur Mürrar. salvo se autor e vitzma /OF?m poli·

.h::fl:

r:urismilttans~mmuacãodedtt'>'idade"ISUmula6doSTJJ.

•

[!at

Altera dlsposiuvo dcs Dcaetcn-Leis rN UXH c 1.002,
de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar c
COO•SO de Proces.so Penal Mibtar. ~c.

defiiUçào na

miiiw na mesma

.__,,

PROJETO ORIGINAL

ieual

a) por

"Com~te ir. Jusri~ Afi!tlar processar e Julgar polü:wl tú
r:arporacão esradut~l. cznda QUt! o delzto tt!rrila sido pratica·
do em ourra umdade .f~deraziva." (SUmula 79 do STJJ.
b) por rnihtar em situaçJo de atividade ou assemelhado. em lu·
wjato à. admlnisnacio mil1tar, contra militar da reserva. cu re·

formado. cu assemelhado. ou ci\·il;
c) por mll1tar em serviço. em comissio de natureza militar. ou
cm formatura, ainda que fora do lu~ sujcno a admu·ustração mili·
tar. contra militar da rnen·a. ou refQnnado. ou assemelhado. ou ci\·il:
-a J por m1Ht.:lr durante \l ~uodu de m.:znobr.1' ,,u C\etCI•'Il'·
contra mtl11ar dOI re~cr\'.:t •• m relttrm:JdiJ. ou :J.\SC'mC'Ih3d••· ou 1.'!\1\,
e1 per muu.1r ~m ~uu.1.::i.tCC' :u~~·•d:lde. "u a~~emelhado, contra •'
~o .a admtn1qr:h':i<.1 m1111ar. "u J <Jrdem .:zdmln.~tr:Jll\.:.

patnmôni<J
mli11<H:

Milit:~rn
estr.~"ll:eiro~

f.11uip:aração a
militar d:1 ativa
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j; por militar em snu.acàú de anv1dade ou a5-.cmci.bad.Q,..rque,
embora não es1ando em serv•co. use armamc:n1o oe propnedade
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DECRETO-LEI N• 1.002- DE 21

DE OUTUBRO DE

!969

m1inar ou quaLquer ma1erral belico. sob guarda, liscaituc;!o ou

admmmracã.o mti•1ar. para a pratica de ahJ ilegal:
III - os c:nmc-o; pr.uicados por milnar da resen·a. ou reformado.
ou por civil, contra as inscllulctk:< milnares. considerando-se como
1ais não so os compreendLdos no inciso I. como os do mdso 11. nos
segumu::s casus:
a) conua o patrimõnio wb a admini\tracão militar. ou contra a
ordem admmlsrrauva mili1ar:
bl em lugar ~uJeito i admínistracão militar contra milita: em
muac!o. de atividade ou a.o;..\cmclhada. ou comra. runcionirio de
MtmstCno milnar ou oa Jusuca Militar. nu exerdcJo de rundo
merenu: ao seu cargo~
C) contra miluar em fonna1ura, ou duranu~ o pc:riodo de
proatidio. vigilância. observação. exploraçao, exerctdo, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) aicda que {l)ra di) lugar s.ujcil\1 a adminisuacao militar,
contra milnar em função de naturea miü1ar, ou no ciesempcnbo de
servico de vigilân:::1a, .[!!aranua c prcscrvacAo da ordem pUblica.
adminmrauva ou JUdiciima., quando legaimenre requisitado "ara
aquele fim. ou em obediência a detcnninac::ao legal superior.

Código de Processo Penal Militar
Os Ministros da Marinha de: Guerra. do Exérdto e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que: lhes confere: o art. 3<1 do
Ato Institucional n" 16, de H de outubro de 1969. combinado

com -o

~

Ic.l- do an. 2-i do-Ato -IllstitU-ciO~~~ nQ ·s-: d~-13 de de=embro

de 196S. decretam:

CóDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
UVRO I

TÍTULO . VIII
CAPiTuLO ÚNICO

DO FóRO MIUTAR

Art. 82. O fõro militar é e5J)ecial e a êle
estão sujeitos. em tempo
. . d~
. ..paz:
I - nos crimes definidos em lei contra as
instituições militares ou a seguranÇ~ nacional:
a l os militares em situação de atividade e os
~ssemelhados na mesma situação:
b) os militares da reserva. quando cónvoca.dos para o serviço ativo:
c) ·-os reservistas. quando convocados e mobilizados. em manobr~s. ou no desempenho de funções militares:
·
··
·

Ft~To

militar em

tear.po de pa:t
PefiO:l.S S'".tjcitas
ao ~óro millt.u

d) os oficiais e praças das Policias e Corpos de Bombeiros. Militares. quando incorporados
·
às Fõrças Armadas: .·.
II - nos crimes funcionais contra a adminismilitar ou contra a administração da justiça
Militar. os auditores. os membros do Ministério
Público. os advogados de oficio e os· funcionários
da· Justiça Militar. .
Parágrafo único. O fõro militar sé· estenderá aos militares da reserva. aos Teformados e
aos civis, nos crimes contra a segurança nacional
ou contra as instituições militares. como tais definidos em lei.
tr~ção

cmnes
runciozats.

Extenú.o
do 1õro militar

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. 1 Secretário, em
exercício, Senador Raviano Melo.

°

São lidas as seguintes:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NR15, DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal.

Acrescente-se, ao art. 18 da Constituição Federal, um § 5 2 , com a seguinte redação:
"§ 5° A personalidade jurídica da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios se integra em cada um dos seus Poderes, autónomos e independentes, que terão
representação judicial própria"

Justificação
Trata-se de emenda tendente a resolver a
questão da representação judicial dos Poderes, em
face da independência constitucional atribuída a
cada um.
Como redigido atualmente, o art. 132 leva à
conclusão de que o Estado é igual ao Poder Executivo, na medida em que as Constituições estaduais,
via de regra, vinculam a Procuradoria do Estado ao
Gabinete do Governador.
Doutrinariamente, o Estado tem personalidade
jurídica. Entretanto, face à separação dos poderes, o
Estado é a soma dos três poderes. Como a Constituição dispõe sobre competências exclusivas, os
atas gerados por essas competências devem ser
respondidos pelos titulares de cada Poder.
Alguns Estados resolveram a qu~?stão inserindo regras claras na sua legislação própria; como é ·o · ·
caso do Estado do Rio Grande do Sul, no art. 54 da
Carta Estadual.
·
··
Entretanto e a despeito disso, alguns juizes não
admitem a representação da Assembléia Legislativa..
Já os juizes federais, os juizes do trabalho desconsideram a representaÇão da Assembléia Legislativa, .tornando-a cativa do Poder Exeeutivo, em flagrante eles- ·
respeito ao princípio da separação dos Poderes. ·
Esta proposta, aliada a outra de nossa autoria,
alterando o art. 132, pretende a resolução do problema, tanto na via horizontal, permitindo a representação judicial por Poder face às suas competências, quanto na linha vertical, admitindo a representação da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
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Sala das Sessões, 8 de maio de 1997.- Pedro
Simon - Jonas Pinheiro - Onofre Quinan - Abdias
N~§C:i!Tiemtg_~_Coutinho Jorge ""Marina Silva- Beni
V eras- Edison Lobão- João Rocha- Roberto Freire - Lucídio Portella - José Bianco - Júlio Campos Benedita da Silva - Garfos Patrocínio - Levy Dias Joel de Hollanda- Ramez Tebet- Nabor JúniorGerson Camata - Sebastião Rocha - Lúdio Coelho
- José Eduardo Outra - Jader Barbalho - João
França- Raviano Melo- Mauro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 18. A organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autónomos, nos termos desta Constituição.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal exercerão a representação judicial e
a consultaria jurídica das respectivas unidades federadas, organizados em carreira, na qual o ingresso
dependerá de concurso público de provas e títulos,
observado o disposto no art. 135.

. (A Comi§sãç cje. Çon~tilLJição,. Justi~
e Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
---- NR16, DE 1997
Dá nova redação ao art.. 132 da
Constituição Federal.

· Dê~se. ao art. 132 da Constituição Federal, a
seguinte redação:

"Art. 132. A representação judiCial e a
consultaria jurídica dos Estados e do Distrito
.Federal serão exercidas por suas respectivas pr6curado.rias, organizadas erri carreira,
sob a responsabilidade de cada Poder, na
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, observado o dispostorio art.

1ss: ··

- ···

Justificação

Trata-se de Emenda tendente a resolver a
questão da representéiÇã6 ji.Jdidal dos Poderes, em
face da independência constitucional atribuída a
cada um.
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Como redigido atualmente, o art. 132 leva à
Art. 18. A organização político-administrativa
conclusão de que o Estado é igual ao Poder-Executi--da -Repli511ca-Feaeratfvaão Brasil compreende a
vo, na medida em que as Constituições estaduais,
I.Jriião, os Estados, o Distrito Federal e os Municívia de regra, vinculam a Procuradoria do Estado ao
pios, todos autónomos, nos tennos desta ConstituiGabinete do Governador.
ção.
Doutrinariamente, o Estado tem personalidade
.•...........•......•.....•.....•.....•...•.............••....•........•.....••...•.
jurídica. Entretanto, face à separação dos poderes, o
(À Comissão de constituiÇão, Justiça e
Estado é a soma dos três poderes. Como a ConstiCidadania.)
tuição dispõe sobre competências exclusivas, os
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) -As proatas gerados por essas competências devem ser
postas de emenda à Constituição que acabam de
respondidos pelos titulares de cada Poder.
Alguns Estados resolveram a questão inserinser lidas estão sujeitas às disp?sições espe_cíficas
do regras claras na sua legislação própria, como é 0
constantes nos arts. 354 e segUintes do Reg1mento
caso do Estado do Rio Grande do Sul, no art. 54 da--Interno.
Carta EstaduaL
- - As rnatériasserão pubHcªdas edespachadas à
Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Entretanto e a despeito disso, alguns juizes
Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que
não admitem a representação da Assembléia Legisserão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Selativa. Já os juizes federais, os juizes do trabalho
nador
Flaviano Melo.
desconsideram a representação da Assembléia Legislativa, tornando-a cativa do Poder Executivo, em
flagrante desrespeito ao princípio da separação dos
Poderes.
Esta proposta, aliada a outra de nossa autoria,
alterando o art. 18, pretende a resolução do problema, tanto na via horizontal, pennitindo a representação judicial por Poder face às suas competências, quanto na linha vertical, admitindo a representação da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1997.- Pedro
Simon - Jonas Pinheiro - Onofre Quinan - Abdias
Nascimento - Coutinho Jorge - Marina Silva - Beni
Veras- Edison Lobão -João Rocha- Roberto Freire - Lucídio Portella - José Bianco - Júlio Campos Benedita da Silva - Carlos Patrocínio - Levy Dias Joel de Hollanda- Ramez Tebet- Nabor JúniorGerson Camata - Sebastião Rocha - Lúdio Coelho
- José Eduardo Outra - Jader Barbalho - João
França- Flaviano Melo- Mauro Miranda.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do
Distrito Federal exercerão a representação judicial e
a consultaria jurídica das respectivas unidades federadas, organizados em carreira, na qual o ingresso
dependerá de concurso público de provas e títulos,
observado o disposto no art. 135.

São lidas as seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 85, DE 1997

Acrescenta dispositivo ao art 20 da
Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir a movimentação da conta vincu·
lada ao FGTS quando o trabalhador ou
qualquer de seus dependentes for porta·
dor do vírus HIV.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:
Art. 20....., ............................................
XIII - quando o trabalhador ou qualquer de .seus dependentes for portador do
virus HIV.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na d~ta de· sua
publicação.
· ·
Art. 3° Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
Desde 1966, quando foi criado, o Fundo de ·
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mantém-se à
custa da contribuição solidária de empregados e em- ·
pregadores e tem como objetivo primeiro assistir o
trabalhador e sua família em situações que impliquem excepcional dificuldade financeira, tais como
desemprego, aposentadoria, aquisição de moradia
própria e morte do trabalhador.

--------------------------------------------------------------------------------
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Ora, em situação semelhante fica quem se vê
obrigado a arcar com os altos custos do tratamento
para combater a ação do vírus da Síndrome de lmunodeficiência Adquirida (AIOS). E o caso é ainda
mais grave quando se trata de trabalhador assalariado, a quem não resta alternativa senão a de cobrir
essas despesas com o pouco que ganha para o sustento próprio ou da família.
Por isso, assegurou a possibilidade de movimentação da conta vinculada ao FGTS para o trabalhador que se encontre nessas circunstâncias nada
mais é do que um ato de justiça, pois dele é o dinheiro do Fundo e é esse o momento em que o uso
desse dinheiro se faz plenamente justificável.
Registre-se, ainda, que a possibilidade de movimentação da referida conta em caso de doença de
especial gravidade que acometa o trabalhador ou
qualquer um dos seus dependentes (nomeadamente, a neoplasia maligna) já foi inserida no diploma legal que se pretende alterar, por meio da Lei n2
8.922, de 25 de julho de 1994.
Eis as razões que me levam a apresentar este
Projeto, para o qual solicito o apoio dos nobres senadores no sentido de sua aprovação.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1997. - Senadora Emília Fernandes.
LEGISLAÇÃO CITADA·
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.
Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá outras providências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada
com pagamento dos valores de que trata o art. 18;
11 - extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, fílíais ou agências, supressão de parte de suas atividades , ou 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;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério ado-

-----------------
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tado 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 inventário 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 mínimo de três anos
de t_raf:>a!h_o~~~ regl!Tle do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) o vªlor_bloguea_do_seja utilizado. no mínimo,
durante o prazo de doze meses;
c) o valor do abatimento atinja no máximo 80%
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 âmbito do SFH e seja interstício mínimo de dois anos para cada movimentação;
VIl - pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observada as seguintes condições:
a) O mutuário deverá contar com o mínimo de
de 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 três anos ininterruptas, a partir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos;
.IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive
trabalhadores temporários regidos pela
Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1979;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa dias;t:omprovada
por declaração de sindicato representativo da categoria profissional.
§ 12 A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros
e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2º 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.

o-dOs-
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§ 32 O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para o único imóvel.
§ 42 O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo, na forma que vier a ser regula:
mentada pelo Conselho Curador.
§ 52 O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos.

(A Comissão de Assuntos Sociais decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 86, DE 1997
Dispõe sobre a apresentação e a publicação de Estudos de Viabilidade Municipal nos procedimentos de criação, incorporação, fusão ou desmembramento
de Municípios, conforme detennina o § 42
do art. 18 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios dependerão de
prévia apresentação e divulgação de Estudos de
Viabilidade Municipal, nos termos desta lei.
Art. 2" Formulando o pedido de criação, incorporação, fusão ou desmembramento na forma estabelecida em lei estadual, solicitar-se-á aos seus
subscritores que apresentem, no prazo de até sessenta dias, os correspondentes Estudos de Viabilidade Municipal.
Art. 32 Constituem elementos essenciais dos
Estudos de Viabilidade Municipal:
I - documentação comprobatória do atendimento dos seguintes requisitos mínimos:
a) população total estimada nunca inferior a
cinco mil habitantes;
b) centro urbano já constituído, com no mínimo
· duzentas edificações, com mais de mil habitantes, e
sendo sede de distrito;
c) existência, na área delimitada para o novo
município, de edificações em condições que permitam a adequada instalação dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário, bem como da Prefeitura Municipal, Cãmara de Vereado!J!S e dos órgãos municipais executores das funções educação e saúde;
11 - comprovação de que o novo município irá
dispor de recursos que lhe assegurem equilíbrio
econômico-financeiro, segundo balanços com esti-
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iriafivas de -receitas e despesas orçamentarias verificados e aprovados pela corte de contas competente;
III - demonstração, na hipótese de desmembramento, de que o cogitado procedimento não
acarretará ou agravará o desequilíbrio econômicoFinanceiro do Município do qual será subtraída a
área desmembrada.
§ 12 A população total estimada a que se refere
a alínea a do inciso I terá por base o último censo
populacional realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE na área delimitada para o novo município.
§ 22 Compete à Assembléia legislativa verificar o preenchimento dos requisitos referidos neste
artigo.
Art. 42 Os Estudos de Viabilidade Municipal serão objeto de ampla divulgação, mediante publicação por no mínimo três dias consecutivos no Diário
Oficial, para fim de eventual impugnação de quaisquer dos dados ou elementos neles consignados.
§ 12 As impugnações poderão ser opostas, fundamentalmente, por qualquer cidadão, no prazo de
até quinze dias, assegurando-se aos formuladores
dos Estudos a que se refiram idêntico prazo para
contraditá-las.
§ 2° Todos os elementos essenciais dos Estudos de Viabilidade Municipal deverão ser rigorosamente verificados cabendo ao órgão competente
para examiná-los promover diligências e todas as
demais medidas necessárias à aferição da veracidade de seu conteúdo.
Art. 5º A Assembléia legislativa marcará, mediante Decreto legislativo, o plebiscito que será realizado pela Justiça Eleitoral.
Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Por conhecida opção de política constitucional,
a lei Fundamental promulgada em 5 de outubro de
1988, atenta às peculiaridades que envolvem as
questões municipais, de índole eminentemente local,
remeteu para a lei complementar estadual toda a
disciplina pertinente à criação, incorporação, fusão e
desmembramento de Municípios.
- ~--Infelizmente, a experiência veio rapidamente a
demonstrar que essa opção, que rompia com toda a
tradição anterior de regulação da matéria por lei
complementar federal, deu ensejo a inumeráveis
abusos, mercê da proliferação indiscriminada de no-
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vos Municípios sem a mínima condição económicofinanceiro de custear a sua própria manutenção.
Daí adveio a Emenda Constitucional nº 15, de
12 de setembro de 1996, que, da.ndoareçl?_çãg~o§_
4º do art. 18 da vigente Lei Fundamental, passou a
submeter a criação, a incorporação, a fusão e o que
desmembramento de Municípios também à observância de prazo definido em lei complementar federal e à apresentação e publicação de Estudos de
viabilidade Municipal, in verbis:

"Art. 18. ................................................
§ 4 2 A criação, a incorporação, a fusão
-e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por ieTComplemeril:ar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante pleb-iscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estados de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da !ei. •

"§ 42 A criação, a incorporação, a fu-

Brasília, 12 de setembro de 1996.
A Mesa da Câmara dos Deputados: Luís
Eduardo, Presidente - Ronaldo Perim, 1 Vice-Presidente - Beto Mansur, 22 Vice-Presidente - Wilson Campos, 1 Secretário - Leopoldo Bessone,
2º Secretário- Benedito Domingos, 32 SecretárioJoão Henrique, 4 2 Secretário.
A Mesa do Senado Federal: José Sarney, Presidente - Teotônio Vilela Filho, 1 Vice-Presidente
- Júlio Campos, 2 2 Vice-Presidente - Odacir Soares, 1 Secretário - Renan Calheiros, 2º Secretário
- Ernandes Amorim, 4° Secretário - Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário.
DO 13-9-96

são e o desmembramento de Municípios,
far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por lei complementar federal, e
dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de
'liabifização Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. • (grifamos)
O presente projeto, como se percebe, tem por
escopo a integração legislativa do comando acima
destacado, no exalo ponto em que se refere à apresentação e à publicação dos cogitados Estudos de
Viabilidade Municipal.
Por oportuno, convém esclarecer que a nossa
proposta, atenta aos estritos termos do comando em
tela, limita-se a disciplinar a apresentação dos Estudos da Viabilidade Municipal a partir de definição de
seus elementos essenciais, bem como a regular a
sua publicação. Tudo o mais, inclusive o modo e
aqueles que devem estar legitimados a deflagar o
procedimento de criação, incorporação, etc,. parecenos ser matéria ainda típica da lei estadual, sobretudo em razão do princípio federativo.
Quanto ao mais, a nossa expec:tativa é que a
proposição ora formulada venha a constituir uma
efetiva contribuição para o adequado disciplinamento dessa relevante matéria.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1997.- Senador Ronaldo Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
EMENDA CONSTITUCIONAL N 2 15, DE 1996
Dá nova redação ao§ 4!! do art. 18
da Constituição Federal.
As Mesas da Câmc.ra dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O § 4º" do art. 18 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

º

º

º

º

REDAÇÃO ORIGINAL
"Art. 18.................................................

§ 42 A criação, a incorporação, a fusão e
o desrnembraruento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei
complementar estadual, e dependerão de
consulta prévia. mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas."
-(À Comissão de Constityição, ·Justiça
e Cidadania - decisão tenniriativa.)
SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de lei da Câmara n• 42, de
1995 (nº 2.560/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a apresentação de receituário agronômico
para obtenção de financiamento agrícola e dá outras
providências.
_ Ao~ projeto n_l!g_f_!)~ OC>_fE!r~~~s _e111~~~s. ·· ..
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.

------------------ ---------
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A SRA. PRESIDENTE (Júnía Marise) - Esgovendo região, país, cidade ou aldeia alguma que esteja livre do problema.
tou-se ontem o prazo previsto no art 91, § 39 , do
Regimento Interno, sem que tenha sido JntE)rposto
Em nosso País, apesar de serem consideradas
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
prioridade nacional absoluta-nosdlscursos-gõveriia-das seguintes matérias:
mentais, milhares deciianças e jovens das camadas
- Projeto de Lei do Senado nº 322, de 1995, de
sociais menos favorecidas vivem, no diã=ã:clíã;-ó ~
autoria da Senadora Júnía Marise, que acrescenta
sadelo de sentir, na carne, os sofrimentos e a víolêncía da exploração sexual.
parágrafo ao art. 92 da Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965, que instituí o Código Eleitoral; e
Desde a mais tenra idade, são violentadas, estupradas, exploradas e até leiloadas e vendidas. ln- Projeto de Lei do Senado nº 115, de 1996, de
autoria do Senador Odacír Soares, que_restringe o
gressam numa rede que envolve não só exploradouso de capuz em operações policiais.
res e administradores de prostíbulos, mas também
As matérias foram aprovadas em apreciação
operadores turísticos, chefes de grupos de crime orconclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e
ganizado, policiais corruptos e, muitas vezes, os próprios pais.
Cidadania e vão à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Júnía Marise) - PassaTodos nós sabemos que, no Brasil, o problema
da exploração sexual e da prostituição ínfanto-juveníl é
se à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
gralfe-e corlstíful·se-niJfi'f dos compoSilva. V. Ex! dispõe de 20 minutos.
nentes mais perversos da dramática realidade social.
Mesmo se quiséssemos, não poderíamos ígnoA SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ.
rar a amplitude dessa verdadeira tragédia social,
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão "da oradora.) - Sr_ Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos
pois é cada vez maior a frequência e o espaÇo ocupado pelo drama da exploração e da prostituição inúltímos anos, são inúmeros os documentos que denuncíam a exploração sexual de crianças com fins
tanto-juvenil nos jomais e na televisão.
__ Muitas crianças e adolescentes, oriundas de
comerciais, em vários países do mundo.
Em agosto de 1996, realizou-se, em Estoco!famílias pobres, sem instrução e sem qualquer qualifícação profíssional;--confessam que são prostitutas
mo, Suécia, o Congresso Mundial Contra a Explorapor necessidade económica. Vendem ó corpó nas
ção Comercial Sexual de Crianças, evento do qual
saunas.-nas i:asaSâemassagerTS; nos hoparticiparam cerca de 130 países, onde foram sugerídas medidas como:
téís, nas casas notumas, para escapar da miséria ou
1. Julgamento dos exploradores sexuais por
para sustentarfamíllasinteíras;·que delas dependem
uma Corte Internacional, uma vez que o tráfico de
para sobreviver.
crianças e adolescentes é também internacional;
Nas metrópoles inchadas, é grande o contin2_ Criação de uma lista a ser divulgada pela lngente de menores que vagam pelas ruas e se envetemet, que contenha relação de pessoas envolvidas
redam pelos caminhos do crime, das drogas e da
na exploração sexual de crianças e adolescentes;
prostituição.
3. Criação de albergues para crianças e adoO que ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo,
lescentes resgatados das ruas;
em Belo Horizonte, em Manaus, em Recife. em· ForNeste Congressq, tratou-se do turismo como
taleZi, em Golaniaou eiTCBrasília, Oéárre também
· grande indústria que é nos dias atuais, pois muitos paíem Foz do lguaçu ou em Cuiú-Cuiú, um vilarejo perses subdesenvolvidos colocam o turismo como sua
dido em uma área de garimpo, na Amazônia.
principal fonte de renda. Para esses países, o turismo
· Nesse vilarejo; que se tomou uma referência
sexual é visto como uma infelicidade necessária para o
simbólica da vergonhosa situação de nossas crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual,
desenvolvimento do turismo, e muitas vezes campanhas para acabar com a prostituição infantil entram em
após a denúncia feita em uma série de reportagens
conflitos com órgãos governamentais.
do jornalista Gilberto Dimenstein para o jornal Folha
de S.Paulo, foi aberto, em 1992, um processo judiRecentemente, em Genebra, a Comissão de
Direitos Humanos da Organização das Nações Unicial sobre exploração sexual de adolescentes e madas - ONU - divulgou um informativo dizendo que a
nutenção de meninas como escravas, mas até. hoje
exploração sexual de menores está assumindo-as ---nenhuma-das pessoas denunciadas foi julgada, apeproporções alarmantes de uma "epidemia", não ha- · sar de todas as eviâências de crime.

extremamente-

-ruas,nas
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Essa ausência de punição é um incentivo perigoso que prejudica enormemente todos os esforços
empreendidos para coibir a exploração sexual de
crianças e adolescentes no Brasil tanto por cidadãos
comuns, no dia-a-dia das cidades, quanto por turistas brasileiros e estrangeiros.
É preciso reconhecer que algo está sendo feito
principalmente no sentido de dar um basta ao turismo sexual.
Neste ano de 1997, foi aberta pelo Governo
brasileiro a caça ao turista que para aqui vem, principalmente atraído pelas facilidades oferecidas pela
existência de um comércio do sexo infante-juvenil.
O Brasil não quer mais ser considerado paraíso sexual. Está sendo incentivada até mesmo a denúncia de exploração de menores, com slogans do
tipo 'Denuncie a exploração do turismo sexual. Seu
País não é bordel do mundo".
Campanhas inéditas são lançadas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes por turistas, envolvendo agências de viagem, hotéis, restaurantes e táxis. Nas passagens aéreas, nas etiquetas das malas, nos avisos das suítes dos hotéis
está prevista a colocação de mensagens claras indicando que 'o Brasil está de olho na exploração do
turismo sexual infantil" e que praticar sexo com
criança, em nosso País, é crime e dá cadeia.
Apesar de reconhecer a importância de medidas como essas, sabemos que só isso não basta
para acabar com a tragédia da exploração sexual infanta-juvenil em nosso País, pois existe, por trás
dela, uma rede poderosa que se estende desde o
aliciamento de jovens e o favorecimento à prostituição até o tráfico nacional e internacional de meninas, transformadas em simples mercadorias.
Além disso, há necessidade de investimentos
económicos na área social para que essas meninas,
essas adolescentes, essas crianças possam ter
acesso às escolas, possam ter condições de informações e, assim, não serem vítimas dessa· econoc
mia que as excluem socialmente da possibilidade de
ter seu emprego ou mesmo de estudar, fazendo com
que vendam seu corpo.
O jornal O Globo, que desvendou o esquema
de prostituição em Belém do Pará, revelou ao País,
no dia 3 de maio passado, uma rede de traficantes
estrangeiros que explora a prostituição infantil naquela cidade, vendendo, por R$2 mil, várias meninas com idades de 8 a 14 anos para boates da Holanda, Guiana Francesa e Suriname. As meninas
vendidas recebem apenas uma passagem aérea de
R$500 cada uma.
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No dia de hoje, 8 de maio, o mesmo jornal notiadolescentes de 8 a 17 anos, declarada pela juíza Kédima Pacífico Lyra e pela promotora Leane Chermont, de
ltaituba, Pará, denunciando outra quadrilha de exploração da prostituição infante-juvenil na Região
Norte. Essa guerraenvolve a investigação sobre a
morte misteriosa de uma menina que estava com
um marinheiro estrangeiro €;m nãviÕ iurco..
O jornal Folha de S.Paulo, do dia 27 de abril,
publicou uma matéria que nos enche de apreensão,
intitulada "Esquema Legaliza Prostituição Infantil".
Em matéria de mais de uma página, a Folha denunciou um esquema que vem sendo utilizado para "legalizar" a prostituição de crianças e adolescentes
em várias regiões do País.
Em Alagoas, para evitar problemas por serem
menores, as meninas prostituídas usam documentos
de pessoas já falecidas que, hoje, seriam maiores
de idade. Uma rede de intermediários tira a segunda
via dos registras de óbitos em cartórios do interior e
os fornece às meninas por um preço que, naquele
Estado, varia entre R$60,00 e R$200,00. De posse do
documento de uma pessoa já falecida, qualquer adolescente menor de idade já pode "trabalhar" sem ser
molestada pela polícia e, se quiser, pode obter, com
relativa facilidade, até uma carteira de identidade.
Esse esquema ocorre também em outros Estados da Federação e permite, sem maiores atropelos,
o funcionamento da chamada indústria do turismo
sexual, principalmente-no Noroeste do País, uma
das regiõ13s com maior concentração de crianças e
adolescentes, onde são inúmeras as denúncias sobre prostituição infanta-juvenil.
Por isso, se providências urgentes não forem
tomadas para coibir a emissão de documentos falsos que legalizam a situação irregular de milhares
de jovens menores de idade em nosso País, camuflando a cruel realidade que tanto nos envergonha,
-de· nada adiantará o aumento das punições aplicáveis aos criminosos que exploram sexualmente e levam para os t_rágicos caminhos da prostituição tantas crianças e adolescentes brasileiros.
O Senado Federal brasileiro não pode, de forma
nenhuma, ficar ausente desse debate, dessa discussão e ausente também em votar urgências urgentíssimas em projetes que vão auxiliar o combate desse tráfico sexual infante-juvenil existente neste País.
Não podemos também, Srª Presidente e Srs.
Senadores, aceitar que o Brasil seja exportado como
o das facilidades sexuais com as nossas cria~~.
que deveriam ~estar~=~,__ __... __~-----~çi~ª_gyerra. ~-~xplor<~.ção_.dJ'!_Criança.s _e

----~~~---
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sim, mas é um assunto que deve ser entocado com
ênfase e com as mesmas responsabilidades com
que ocupamos esta tribuna para falarmos contra a
privatização da. Vale do Rio Doce, sobre a reforma
agrária necessária neste País, sobre a educação e,
sobretudo, dessa economia excludente que vai
criando esses bolsões de miséria, levando a essa situação em que essas meninas e esses meninos tenham que se atirar nesta tragédia: o sexo como instrumento de trabalho, como sustento, como o pão de
cada dia.
Por isso, estou na tribuna afirmando que os jornais, O Globo, Folha de S.Paulo têm-nos ajudado
nessa tarefa. Já identificamos há muito a questão do
turismo sexual e da prostituição infanta-juvenil neste
País; desde quando pertencíamos à Câmara dos
Deputados. Naquela Casa, a CPI pôde, mediante os
depoimentos e as diligências realizadas, também
constatar essa coisa incrível, horrorosa, com a qual
convivemos naturalmente.
Não me calarei, Srª Presidente, Srs. Senadores, até que possa ver esse tema não só ser enfocado pelo Congresso Nacional Brasileiro, mas como
uma tarefa, uma prioridade do- Governo Federal,
para que passemos dos discursos e das denúncias
para uma prática sólida, imediata e urgente que a situação requer.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA
SRA. SENADORA BENEDITA DA SILVA:

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
Nos últimos anos, são inúmeros os documentos que denunciam a exploração sexual de crianças
com fins comerciais, em vários países do mundo.
Em agosto de 1996 realizou-se, em Estocolmo,
Suécia, o Congresso Mundial Contra a Exploração
Comercial Sexual de Crianças, evento do qual parti. ciparam cerca de 130 ·países, onde toram sugeridas
medidas como:
1. Julgamento dos exploradores sexuais por
uma Corte Internacional, uma vez que o tráfico de
crianças e adolescentes é também internacional;
2. Criação de uma lista a ser divulgada pela Internet, que contenha relação de pessoas envolVidas
na exploração sexual de crianças e adolescentes;
3. Criação de albergues para crianças e adolescentes resgatados das ruas;
Neste Congresso tratou-se do turismo como
grande indústria que é nos dias atuais, pois muitos país~s-_sub<:l_g_~envolv·jos coíocam o turismo como sua

principal fonte de renda. Para esses países, o turismo sexual é visto como uma infelicidade necessária
para o âesenvolvimento do turismo, e muitas vezes
campanhas para acabar com a prostituição infantil
entram em conflitos com órgãos governamentais.
Recentemente, em Genebra, a Comissão de
Direitos Huro1anos da Organização das Nações Unidas :.... "ONO -divulgoírüm ·informativo dizendo que a
exploração sexual de menores está assumindo as
proporções alarmantes de uma "epidemia', não havendo nenhumá região, país, cidade ou aldeia que
esteja livre do problema.
Em nosso País, apesar de serem consideradas
prioridade nacional absoluta nos discursos governamentais, milhares de crianças e jovens das camadas
sociais menos favorecidas vivem, no dia a dia, o pesadelo de sentir, na carne, os sofrimentos e a violência da exploração sexual.
Desde a mais tenra idade, são violentadas, estuprad-ãS,
le"iloâdas e vendidas. Ingressam numa rede que envolve não só exploradores e administradores de prostíbulos, mas também
operadores turísticos, chefes de grupos de crime organizado, policiais corruptos e, muitas vezes, os próprios pais.
Todos nós sabemos que, no Brasil, o problema
da exploração sexual e da prostituição infanta-juvenil
é extremamente grave e se constitui um dos componentes mais perversos da dramática realidade social.
Mesmo se quiséssemos, não poderíamos ignorar a amplitude dessa verdadeira tragédia social,
pois é cada vez maior a freqüência e o espaço ocupado pelo drama da exploração e da prostituição infanta-juvenil nos jornais e na televisão.
Angustiada com o problema, ocupei, por diversas vezes, a tribuna da Câmara dos Deputados e,
agora, do Senado Federal, para denunciar o drama
vivido por milhares de crianças e jovens, em grande
maioria do sexo feminino, que, nos mais ·diversos
pontos do território nacional, são exploradas sexualmente ou levadas a buscar na prostituição uma das
únicas formas possíveis de sobrevivência econômicae social.
-Em 1995, ainda na Câmara dos Deputados,
tive a honra dé integrar, como Vice-Presidente, a
---- Comissão Parlamentar de Inquérito instalada naquela Casa Legislativa para investigar a exploração e a
prostituição infante-juvenil, no País, e apurar responsabilidades.
-De lá para cá muito se avançou, mas o problema ainda persiste como uma chaga aberta que preocupa a· toda a sociedade brasileira, pois reina a im-

expíorãéfase -afé

punidade nesse universo de crimes contra crianças
redam pelos caminhos do crime, das drogas e da
e adolescentes, que tanto nos revolta.
prostituição.
Em nosso País de tantas misérias, é, sem dúviO que ocorre no Rio de Janeiro, em São Paulo,
da, a miséria, a pobreza que faz com que uma parem Belo Horizonte, em Manaus, em Recife, em Forcela significativa de nossas crianças e jovens se
taleza, em Goiânia ou em Brasília ocorre também
aventurem pelos caminhos da prostituição, induziem Foz do lguaçu ou em Cuiú-Cuiú, um vilarejo perdos, muitas vezes, pelos pais, por amigos ou por alidido em uma área de garimpo, na Amazônia.
ciadores.
Nesse vilarejo, que se tomou uma referência
Não tenho dúvidas de que esse grave problesimbólica da vergonhosa situação de_no$Sas crianma tem raízes sociais complexas, originárias das
ças e adoleseentes vítimas de exploração sexual,
enormes distorções e desigualdades socio-econômiapós a denúncia feita em uma série de reportagens
cas aqui existentes, e que tão bem conhecemos. É
do jornalistas Gilp~!f()_Dilll_en~tei_n para o jornal Fonessa estrutura que se revela o processo de paupelha
-S.PauiO, foi aberto, em 1992, um processo
rização e exclusão de milhões de crianças e adolesjudicial sobre exploração sexual de adolescentes e
manutenção de meninas como escravas, mas até
centes em condições mínimas de vida.
A falta de políticas básicas de saúde, educahoi~Denhl.IJ!l~sl~pessoas den_lll'l_çi~!:tasfgijulgada,
ção, capa citação profissional e promoção social, em
apesar de todas as evidências de crime.
nosso País, condena milhares de crianças e de adoEssa ausência de punição é um incentivo perilescentes a serem excluídos socialmente, a viverem
goso que prejudica enormemente todos os esforços
à margem das conquistas do progresso económico,
empreendidos para coibir a exploração sexual de
crianças e adolescentes no Brasil tanto por cidadãos
que beneficiam uma parcela reduzida de nossa população.
comuns, no dia a dia das cidades, quanto por tu risMuitas crianças e adolescentes, oriundas de
tas brasileiros e estrangeiros.
famílias pobres, sem instrução e sem qualquer quali_É preciso reconhecer que algo está sendo feito
ficação profissional, confessam que são prostitutas
principalmente no sentido de dar um basta ao turispor necessidade económica. Vendem o corpo nas
mo sexual.
ruas, nas saunas, nas casas de massagens, nos ho____ fl,l~ste <l!1Q__de_ 1_9.97, foi aberta pelo Governo
téis, nas casas notumas, para escapar da miséria ou
brasileiro a caça ao turismo que para aqui vem, prinpara sustentar famílias inteiras, que delas dependem
cipalmente atraído pelas facilidades oferecidas pela
para sobreviver.
exi.stência de..um comércio do SEIXO infante-juvenil.
O último Censo Demográfico realizado pelo
O Brasil não quer mais ser considerado paraiInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
so sexual. Está sendo incentivada até mesmo a derevela que o Brasil contava, em 1991, com 41%
núncia de exploração de menores, com slogans do
(quarenta e um por cento) de sua população constitipo "Denuncie a exploJ:ação do turismo sexual. Seu
tuídas por pessoas de o a 17 anos.
país não é bordel do mundo".
As estatísticas revelam ainda que a maioria
Campanhas inéditas são lançadas contra a expio ração sexual de crianças e adolescentes por tudas crianças e adolescentes brasileiros,_ CE!I'Céi _fie
72% (setenta e dois por cento), reside em áreas ur- _ __ristas, envolvendo agências de viagem, hotéis, resbanas, verificando-se um certo incremento dessa
taurantes e táxis. Nas passagens aéiéàs, nas etipopulação nas perifelias das metrópoles.
quetas das malas, nos avisos das suítes dos hotéis
As estatísticas revelam também que se agraestá prevista a coloca.ção de mensagens claras indivou a situação económica da população infanto-jucando que "o Brasil está de olho na exploração do
venil brasileira, aumentando a participação relativa
turismo sexual infantil' e que praticar sexo com
desta em domicílios cujos chefes recebiam menos
criança, em nosso País, é crime e dá cadeia.
de um salário mínimo.
Apesar de reconhecer a importância de mediEsses números não estão defasados, apesar
das como essas, sabemos que só isso não basta
do tempo decorrido. Sabemos o quanto é evidente a
para acabar com a tragédia da exploração sexual inpiora no atendimento das demandas sociais do
tanto-juvenil em nosso País, pois existe, por trás
imenso grupo de crianças e adolescentes, em nosdela, uma rede_pQderosa_que se estende desde o
sas cidades.
==aliciamento de jovens e o favorecimento à prostituiNas metrópoles inchadas é grande o continção até o tráfico nacion_al e il1tcam_ªcional de menigente de menores que vagam pelas ruas e se envenas, transformadas ein simples mercadorias.
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Por essa razão, antes de concluir meu pronunA exploração sexual de crianças e adolescenciamento, quero aproveitar este momento para pedir
tes é crime. É preciso tirar do papel o Estatuto da
Criançg._e dQ AdoLe.licente e tazer.cumprir os direitos
providências para acabar com um esquema criminosoque, por sua ousadia e consequência, estarrece a
assegurados por esta lei. A sociedade precisa se
todos nós e ganhou destaque na imprensa, nos últi~
mobilizar para proteger nossas crianças e adoles--·---centes, preservando sua integridade, respeitando
mos dias.
sua dignidade.
O jornal O Globo, que desvendou o esquema
Por isso, se providências urgentes não forem
de prostituição em Belém do Pará, revelou ao País,
tomadas para coibir a emissão de documentos falno dià 3 de maio passado, uma rede de traficantes
sos que legalizam a situação irregular de milhares
estrangeiros que explora a prostituição infantil nade jovens menores de idade, em nosso País, camuquela cidade, vendendo, por R$ 2 mil, várias meniflando a cruel realidade que tanto nos envergonha,
nas com idades de 8 a 14 anos para boates da Hode
nada adiantará o aumento das punições aplicálanda, Guiana Francesa e Suriname. As meninas
veis aos criminosos que exploram sexualmente e levendidas recebem apenas uma passagem aérea de
vam para os trágicos caminhos da prostituição tanR$ 500, cada uma.
tas crianças e adolescentes brasileiras.
No dia de hoje, 8 de maio, o mesmo jornal notiEra o que tinha a dizer.
cia a guerra à exploração de crianças e adolescenMuito obrigada!
tes de 8 a 17 anos, declarada pela juíza Kédima PaA
SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - Conticífico Lyra e pela promotora Leane Chermont, de
nuando a lista de oradores inscritos, convido o Seltaituba, Pará, denunciando outra quadrilha de exnador Coutinho Jorge para fazer uso da palavra.
ploração da prostituição infante-juvenil na região
V. Exª dispõe de 20 minutos para proferir o seu
Norte. Esta guerra envolve a investigação sobre a
pronunciamento.
morte misteriosa de uma menina que estava com
um marinheiro estrangeiro, em navio turco.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA. Proo seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
nuncia
O jornal Folha de S.Paulo, do dia 27 de abril,
- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje pela
publicou uma matéria que nos enche de apreensão,
manhã tivemos uma reunião na Comissão de Planos
intitulada "Esquema legaliza prostituição infantil".
e Orçamentos do Congresso Nacional com o MinisEm matéria de mais de uma página, a Folha
tro do Planejamento Antonio Kandir, para definir as
denunciou um esquema que vem sendo utilizado
linhas mestras, a posição do Governo Federal em
para "legalizar" a prostituição de crianças e adolesrelação à Lei de Diretrizes Orçamentárias.
centes, em várias regiões do País.
O Sr. Ministro, em sua análise, fez algumas
Em Alagoas, para evitar problemas por serem
considerações sobre a dívida global do Estado relamenores, as meninas prostituídas usam documentos
cionada com o Produto Interno Bruto. Mostrou que
de pessoas já falecidas que hoje seriam maiores de
esta relação, de 34%, teria uma tendência, nos próidade.
ximos 10 anos, de crescer de forma significativa se o
Uma rede de intermediários tira a segunda via
Governo Federal não tomasse algumas medidas imdo registro de óbitos em cartórios do interior e os forportantes para mudar algumas tendências ascennece às meninas por um preço que, naquele Estado,
dentes desta relação dívida versus Prá. O Ministro
varia entre R$60,00 eH$200,00.
demonstrou que, ao lado do processo de privatizaDe posse do documento de uma pessoa já fação, a superação do déficit público, portanto a busca
lecida, qualquer adolescente menor de idade já pode
de superávit primário nas contas da União, das esta"trabalhar" sem ser molestada pela polícia e, se quitais, dos Estados e Municípios, era uma condição
ser, pode obter, com relativa facilidade, até uma carfundamental, inclusive determinou os valores que
teira de identidade.
- somaaós dariam -1,5% -do-PlKMostrou que os investimentos, no Brasil, só crescerão com expectatiEsse esquema ocorre também em outros Estavas positivas para as futuras taxas de juros e, pordos da Federação e permite, sem maiore$ atropelos,
tanto, significava dizer das mudanças quanto ao déo funcionamento da chamada indústria do turismo
ficit público.
sexual, principalmente no Nordeste do País, uma
As consideraÇões que o Ministro nos traçou
das regiões com maior concentração de crianças e
serviram de base para explicar a LDO que o Goveradolescentes, onde são inúmeras as denúncias sono encaminhou, cumprindo o prazo constitucional de
bre prostituição infante-juveniL
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30 de abril, e que aquela Comissão passa a analisar
a partir de agora.
Sobre a LDO, de forma específica e bastªnte
pontual, quero traçar algumas considerações técnicas e políticas. É bom IE'l_mbrar que a Ç911~~t~ição de
1988, ao definir os instrumentos de plam!jamento e
orçamento a serem utilizados pelo poder público, estabeleceu três grandes segmentos: a Lei_ de -ºiretrizes Orçamentárias, aquela que iria definir_ as linhas
mestras das metas e prioridades do ano a serem implementadas no País; o Orçamento Anual, aquele
instrumento que iria sintetizar essas decisões dentro
daquela funcional programática das fontes e usos
em favor do desenvolvimento económico so_cial; e o
Plano Plurianual, que nada mais é do que a programação de médio prazo em que há uma síntese dos
investimentos que o Governo fará nos quatro anos
do seu mandato.
Mas a LDO é fundamental, porque define as
regras básicas para elaboração do orçamento - que
deverá ser apresentado até 30 de agosto - e, portanto,
deve ser aprovada por nós no primeiro semestre.
Poderia dizer que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano repete praticamente a LDO do ano
passado. Tem alguns avanços, alguns aprimoramentos. Dentro da visão do Ministro de que uma das
estratégias para reduzir o crescimento da relação dívida global versus PIB, e que é importante alcançar
um superávit primário das contas públicas, o Governo definiu algumas pontos importantes na LDO, que
gostaria de destacar. Entre outros, o Governo definiu,
de forma clara, um comportamento para os preeatórios
judiciais. Há um artigo, que não era contemplado na
LDO do ano passado, muito objetivo, que diz:
"Os órgãos do Poder Judiciário encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, até 20 de julho de 1997, a relação
dos débitos. constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 1998, conforme determina o art.
100, § 12 , da Constituição, discriminada por
órgão da Administração Direta, autarquias e
fundações, e por grupos de despesas, conforme definido no art. 62 dessa Lei, originárias de ação, especificando: número do processo, número do precatório, data da expedição, nome do beneficiário e valor do precatório a ser pago. •
Um detalhamento para evitar os equívocos cometidos anteriormente.
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~ H~ _um_ capftlll() gue trata dessa cautela dos
precatórios. Há um~avanco. portanto, nesse sentido.
Ha um avanço também na area de pessoal, em que
uma série de detalhamentos são exigidós-pa.ra.-·os
vários órgãos da Administração Pública Federal na
apresentação desse orçamento. São avanços signifi-cativoS, nao temos dúvidaS,eaprópna-fixaÇãó do limite de despesas dos três Poderes leva em conside-ração uma média ponderada anual.
__ Gostaria__ de Jra:z:er os pontos polêmicos, que
são os mais importantes. Mas, como o meu tempo é
muito curto, lembrarei alguns deles, discutidos por
-- -aquela comissão:

... A questãQ das_ ob.rn.!> c:_onsid~rªdas inacabadas
ou irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Em
1997 exigíamos que o Governo trouxesse o demonstrativo das obras, indicando a gestão irregular.
Foi vetado esse dispositivo.
O que fizemos na comissão no ano passado?
Solicitamos, diretamente, ao Tribunal de Contas que
encaminhasse a indicação dessas obras irregulares.
Em função do tempo curto, da forma açodada como
foi informado à própria imprensa, apresentou uma
relação de obras públicas irregulares, mas havia diferentes tipos de irregularidades, umas formais: falta
de uma simples assinatura, ou de um documento
qualquer; outras em função de licitações equivocadas. Portanto, graus diferentes de irregularidades.
A Comissão teve que sustar a aprovação do
orçamento e nomear uma subcomissão que, junto
com o TCU, conseguiu escoimar o joio do trigo e pu--nir aquelas-obrãs que-eram-cónsiderádas realmente
irregulares e, assim, definir outras regras para aquelas que tinham equívocos apenas formais ou documentais.
Ora, novamente este ano, o Governo não trouxe esse dispositivo. A nossa proposta concreta é
que haja uma mudança na LDO que, em síntese, seria a seguinte: "O Tribunal de Contas-da União enviará ao Congresso Nacional, até 15 de setembro,
relação de obras e serviços de responsabilidade da
União que tenham apresentado indícios de irregularidades em sua execução, ainda que, sem decisão
formal, indicando o subprojeto/subatividade orçamentária correspondente, órgão executante, etapa
em execução, custo total atualizado, custo para conclusão, empresa contratada e outros dados de relevância para sua avaliação."
Para que nós não cometamos os equívocos
que tivemos e que de certa forma vamos cometer
este ano, apenas já mais aprimorados. Assim, constando na LDO, o TCU, que é o órgão auxiliar do Po-
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der Legislativo, encaminhará, em tempo hábil, essa
relação importantíssima. Esse seria um avanço significativo. E é importante aprimorar à LDO, colocando dispositivo similar.
Outra coisa importante é que houve uma redução dos investimentos em construção e pavimentação de rodovia. A LDO do ano passado permitia que
fosse até 20% para construção e pavimentação e
80% de restauração. Bom, concordo com isso no
caso de regiões desenvolvidas, mas para regiões
como Norte, Centro-Oeste e Nordeste, que têm necessidade de implantação de rodovias, de construção de rodovias, esse dispositivo é altamente negativo e lesivo.
Trata-se de uma proposta de se manter o dispositivo da LDO do ano passado, que seria algo realmente justo em favor, não de uma região, mas de todas as
regiões. Esse é outro ponto importante que devértiOS
lutar no aprimoramento da LDO deste ano.
Outro aspecto importante é que o Governo não
tem informado, por exemplo, qual o impacto qu~ a negociação das dívidas dos Estados, do setor rural, do
Proer, causará no Tesouro. Há sempre uma demanda
do Congresso, mas, por falta de tempo, informações
do Governo nos mostram que ele não tem podido incorporar esses dados importantes para um processo
coerente de avaliação do próprio orçamento. Creio que
isso deveria ser explicitado. Vamos lutar para que a
LDO incorpore informações desse tipo.
A LDO também não explicita os critérios adotados no que diz respeito às regionalizações. Eles são
muitos gerais. Quem lê a LDO e depois o o~o.
verifica apenas generalidades nos processos de régiO""
nalização dos investimentos. O que é importante para
nós - e há emenda nesse sentido -é que se discutam
critérios de população efetiva, de renda, de pobreza,
porque, dentro de uma mesma região, há sub-regiões
diferenciadas. Esses critérios devem ser discutidos.
O que quero dizer é que, apesar do desenvolvimento e do aprimoramento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, na verdade, supre uma falha - falha nossa também! -, falta uma lei que trate das finanças públicas, que substitua a Lei n2 4.320, de
1964, que está sendo discutida no Congresso, mas
não foi aprovada Por isso, a LDO, em vez de ser o
que prega a Constituição - um instrumento preparatório para a elaboração do Orçamento que defina
prioridades e metas -, acaba sendo uma legislação
que supre a escassez de legislação na área de finanças.
O Sr- Josaphat Marinho- Pennite-me V. Ex&
um aparte?

O SR. COUTINHO JORGE - Concedo o aparte ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Já que V. Exl' disSE!rta tão b~rn sOQrf! .QJ>rQblerng_do ()rçamEJ_ntCJ_e da
Lei de Diretrizes Orçamentárias, estimaria que me
pudesse prestar uma informação. Há alguma previsão em estudo ou já constante do projeto a respeito
-do cumprimento do Orçamento, particularmente
quanto às emendas provenientes do Congresso?
O SR. COUTINHO JORGE - Para a execução
orçamentária deste ano?
O Sr. Josaphat Marinho - Quanto a este ano
e à situação futura.
O SR. COUTINHO JORGE- Eu diria o seguinte: não há um dispositivo que obrigue, ainda, a execução efetiva daquilo que foi aprovado.
O Orçamento é autorizativo ainda. O que ocor~re com o Orçamerno~de 1997 é que o Governo, diferentemente de outros anos, não o contingenciou da
fonna como fez no ano passado. Mas, de qualquer
fonna, o Governo tem um instrumento. Em função
da sua receita, libera ou não, ou prorroga a liberação
de verbas.
Isso é muito sério. Tem sido sério na minha região, que tem períodos chuvosos e períodos secos.
Muitas vezes as verbas são liberadas no final do
ano, como ocorreu no passado, e é impossível aplicá-las na recuperação de rodovias, por exemplo.
-Isso é algo que tem que ser efetivamente mudado. Eu diria que estamos aqui discutindo uma
fase, a de elaboração da proposta. Mas o que é
mais importante, no meu entender, é a fase da execução da proposta.
O Sr. Josaphat Marinho- É precisamente a
esse respeito, Senador, a minha indagação.
O SR. COUTINHO JORGE - O mais importante
é a fase do acompanhamento e avaliação, algo que o
Congresso Nacional até hoje não fez e não ~fazer.
O Sr. Josaphat Marinho- Ainda que não se
estabeleça nenhuma norma de caráter rigidamente
obrigatório, dada a natureza do Orçamento, uma disciplina pode ser estabelecida para evitar que o Governo -faça o contingenciamento das verbas provindas do Congresso a seu critério exclusivo.
O SR. COUTINHO JORGE - Inclusive no ano
passado, o Congresso incluiu dispositivo na lei que
exige o detalhamento do quadro das despesas trimestrais, da execução física e financeira Foi um avanço!
Mas acredito, Senador, que a grande solução seria termos um sistema de acompanhamento e avaliação .. Só
estamos nos concentrando na fase de elaboração, o
que é um aspecto. Não acompanhamos rigorosamente
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a execução e com isso falhamos no nosso papel de
legisladores, que consiste em acompanhar a programação efetiva do Governo. Essa é uma falha muito
séria que temos que vencer e superar.
Mas, para concluir, eu diria que pontos positivos a LDO atual tem. Ela tem avanços, mas precisa
ser modificada e aprimorada.
Espero que a Comissão, hoje sob a Presidência do Senador Ney Suassuna, possa levar à frente
uma série de idéias que visam exatamente aprimorar esse instrumento importante, que vai servir de
balizamento para podermos realizar uma proposta
orçamentária real, viável, exeqüível, que interesse
aos nossos Estados e Municípios.
Em síntese, é fundamental definirmos claramente o papel do TCU na informação sobre obras irregulares, e fazermos uma triagem no conceito de irregular, para separar as obras que são meramente
formais daquelas realmente irregulares desde a sua
licitação, para não misturar o joio com o trigo.
É fundamental mantermos os investimentos em
rodovias, sobretudo em função das regiões mais carentes, e não de 10%, mas de 20%, anualmente. É
importante, também, que o Governo explicite as conseqüências financeiras da negociação da dívida dos
Estados, do Proer, da área rural, no total global do
próprio Orçamento. E é fundamental uma priorização da regionalização efetiva no Orçamento, coisa
que vem apresentada de uma forma bastante geral.
São esses os pontos que, no nosso entenâer,
precisam de atenção, apesar do avanço em muitos
outros, como é o caso dos precatórios, que, desta
vez, no art. 11 da LDO, vêm bastante explicitados.
Isso mostra que uma CPI desta casa alertou o País,
o próprio Governo Federal a tomar decisões cautelares, para evitar qualquer equívoco nesse tema, que
ainda não foi concluído na nossa CPI. Mas é um
avanço.
Portanto, para concluir, quero dizer que houve
avanços, mas ainda há pontos polémicos a ser
equacionados em função de um orçamento que tenha transparência e reflita os interesses efetivos do
nosso País.
Eram essas as considerações que queria fazer.
Espero voltar em breve, após o retomo do Ministro que ficou de estar conosco daqui a 15 dias -, para
tecer detalhes mais aprofundados a respe(to de algumas teses aqui levantadas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Coutinho
Jorge, a Sra. Júnia Marise, 2!! Vice-Presi-
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dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com
a palavra, por 20 minutos, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, já ontem falava nesta
tribuna o ilustre Presidente da CPI, Senador Bernardo
Cabral, felicitando a decisão do Supremo, que não
acatou - o que inicialmente aconteceu com a liminara medida que impedia que a CPI dos Precatórios quebrasse o sigilo de determinado cidadão.
Como o Senador Bernardo Cabral, também felicito o Supremo. Pensei muito se deveria falar antes
ou depois da decisão. Mas, da mesma forma que o
Presidente da Comissão, e jurista, achei que poderia
soar mal falar antes. Eu também tinha a tranqüilidade de que a resposta seria essa.
~~ ~Sabemos que só a liminar do Ministro causou
prejuízos à CPI, complicou enormemente os trabalhos da CPI. Com essa liminar, as pessoas que vinham depor já aqui chegavam quase que em uma
situação de superioridade. "Só respondo se não me
atingir, se não me prejudicar, se não me incriminar.
Quero, primeiro, escutar o meu advogado. • Eram essas as respostas dos depoentes.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a decisão foi importante. Tenho falado várias vezes naComissão e no plenário, porque acho que o assunto é
da maior importância: o maior mal deste País é a impunidade.
Estámos vendo avançarem o sinal. Há pouco,
a Senadora Benedita da Silva também falou sobre
isto. Ontem queimaram de novo um mendigo aqui
em Brasília, só que, desta vez, não houve manchete. É uma rotina mensal queimar mendigos em Brasília. O que há neste País é a impunidade. E que me
perdoe o Supremo, e que me perdpe- a Justiça, e
que me perdoem os outros Poderes, mas, nestes últimos tempos, o único sinal de tentativa de se fazer
alguma coisa tem partido do Congresso Nacional.
Este Congresso, repito, através de uma CPI, teve a
coragem, democraticamente, sem violência, sem arbítrio, numa atitude inédita, de afastar por corrupção
um Presidente da República. E eu fiz parte dessa
CPI. O Senador Josaphat Marinho se lembra que
deixamos uma montanha de documentos na Procuradoria relativos ao caso. A Procuradoria e o Supremo não encontraram uma virgula para condenar o
ex-Presidente, que está lá no exterior, em um dolce
far niente.
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Este Congresso teve a coragem de fazer uma
CPI e de cassar na carne seus próprios Parlamentares. E outra mol)tanha de documentos foi levada por
nós ao Procurador-Geral da República, com fatos os
mais variados que se possa imaginar, para que fossem apurados. Cassamos o ex-Presidente e, depois
disso, não aconteceu nada.
O Sr. Boris Casoy, uma pessoa que admiro, o
homem do jornal T J Brasil, da tevê do Sr. Sílvio Santos, pergunta se a CPI vai ou não terminar em pizza.
Gostaria de lhe dizer que, com a sua cultura e competência, ele deveria entender que não cabe ao
Congresso Nacional nem pedir, nem decretar a prisão de nenhum cidadão. Compete ao Congresso
Nacional fazer o impeachment do Presidente, um
dossiê e entregá-lo à Procuradoria da Justiça, ou
seja, fazer como na Comissão, presidida pelo Senador Bernardo Cabral, onde os dossiês estão sendo
feitos, preparados e encaminhados à Justiça. Se
não vai adiante, não é culpa do Congresso, porque
ele não tem essa força; se não vai adiante é porque
alguém não faz com que vá adiante.
Meu amigo Dr. Boris Casoy, o senhor é muito
competente, mas as últimas CPis não têm terminado
em pizza não; o cidadão não vai para a cadeia, porque, repito, não nos cabe prender ninguém; não vai
para a cadeia, porque, mesmo com as conclusões
da CP I, ou o Procurador, ou o Poder Judiciário não
leva o caso adiante.
Sr. Presidente, vejo no jornal: "Tribunal condena
Presidente da Rat". A poderosa e fantástica Fiat! A
maior empresa italiana, e o Tribunal colocou na cadeia
o seu presidente e o condenou a pagar milhões de liras, porque ficou comprovado que ele agiu com corrupção. Ficou provado que ele sabia do caixa 2 que
dava dinheiro para a campanha dos políticos na Itália
Na CPI do Orçamento, o dossiê foi enorme. É
verdade, Sr. Presidente, que o Senado vai pagar o
pecado mortal de não ter criado a terceira CPI -que
lutei para que fosse criada: a CPI dos Corruptores.
Até hoje o PFL e o PSDB não indicaram os membros da Comissão para apurar os corruptores. Mas,
mesmo assim, está no jornal: "Tribunal condena Presidente da Fiat".
No Brasil, tremeram de medo; as pessoas se
apavoraram porque a CPI teve a coragem de convidar um ilustre Presidente de um grande banco.
Quando os bancos são pequenos, quando são singelos, tudo bem, mas um banco grande?! O temor
era grande pela coragem de tê-lo convocado.
Neste País, reina a impunidade; este é o país
da impunidade. É por causa dessa impunidade- que
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as crianças ateiam fogo nas pessoas; é por causa
delaque o roubo e a falcatrua se repetem, e_é essa
impunidade qu~eTaz
que o homem
vila só tenha medo da polícia e da brigada, porque este bate,
este tortura e mata. Mas o cidadão bem apessoado,
que está bem vesti~C>_e que tem condições de chegar ao gabinete'de'a" ou de "b" sabe que com ele
não vai acontecer nada.
Tem razão o Sr. Boris Casoy quando diz que
tudo termina em pizza, porque para a cadeia não vai
ninguém. É verdáde, foi para um hotel de 1O estrelas
o cidadão das Alagoas que causou a CPI. Na verdade, esse é o únjc~ ~~º _qu~ me l@!1lbro ~ ªlgu~m
importante que foi condenado à prisão. É claro que a
cadeia era superespecial, com um superatendimento. De repente, levaram-no para Alagoas; de repente, deram-lhe liberdade provisória, só tinha que dormir na cadeia - de repente, nem dormir; e, de repente, morreu assas_sinado. De repente, tenninaram
com uma das maiores fontes, conhecedora de uma
multidão de conseqüências e de fatos vividos por
muita gente.
É uma piada, Sr. Presidente, das mais grotescas que já ouvi, dizer que a sua morte e a da sua
namorada foram crimes -passionais-:-üm cidadão daquela frieza e tranqüilidade; uma moça que estava
vivenâo ó áp1Cê âa sua vida social, económica e financeira. E dizer que aquilo foi um caso passional!
Agora, tanto tempo depois, está aparecendo
um perito lá das Alagoas dizendo que teria sido falsa
a i:orii::lusao do caso ...: e grave que ele diz. O Sr.
Palhares tem que responder a isso, e a Justiça vai
ter que averiguar; parece que vai nomear um terceiro perito.
Para mim, não foi crime passional. Custa-me
crer que o homicídio daquele cidadão e o da sua namorada foram passionais. Mas espero que essa CPI
vá adiante e chegue a uma conclusão. Espero também uma posição por parte do Poder J_l!diciário.
Sr. Presidente, estou nesta tribuna não apenas
por esse motivo, esse é o meu intróito. Sr. Bernardo
Cabral, estou feliz em vê-lo aqui. O meu pronunciamento dirige-se especialmente a V. Ex", que poderá
estranhar, dizendo que já falei na Comissão e que,
agora, falarei no plenário. O assunto é tão importante que repito no Plenário o que disse na Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Senador Pedro Simon, o intróito de V. Exª já levou
quinze minutos. Só lhe restam cinco.
O SR. PEDRO SIMON - Para quem rouba
neste País desde 1500, Sr. Presidente, vamos tentar
em cinco minutos ...
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Gostaria de lhe conceder cinqüenta, mas tenho que ser
escravo do Regimento.
O SR. PEDRO SIMON - Vamos tentar em cinco minutos compensar um rombo tão grande de 500
anos.
Foi V. EX' muito competente. Tanto na CPI do
lmpeachment quanto na CPI dos Anões do Orçamento, houve um trabalho de integração com a Polícia Federal, com os procuradores, com a Fazenda. Isso existiu, mas não de maneira tão séria, tão organizadae tão
participativa como faz V. EX'. A Polícia Federal, Procuradoria, a Fazenda, naquela oportunidade, colaboraram
no ãmbito da assessoria das Comissões, das salas do
relator e do sub-relator. Hoje, não: V. EX' faz convite oficial e por escrito. A resposta é oficial. O Procurador-Geral indica, a Fazenda indica, o Tribunal indica As pessoas estão participando oficialmente. E há um trabalho
partícipe da Comissão, dos Senadores e da Polícia Federal, que, mediante a ação do seu ilustre delegado para mim uma bandeira neste País -tem ajudado imensamente.
Quero pensar juntamente com V. Ex! se devemos fazer uma proposição, como uma das conclusões da Comissão, no sentido de se acabar com a impunidade. No entanto, isso não me alimenta muito o
otimismo, porque já: fiz isso na CPI do Orçamento.
Mas colocaram uma faca no nosso peito dizendo
que tínhamos de terminar, terminar. Não nos deram
prorrogação de prazo. Então, pensamos: vamos citar os Parlamentares, para não dizerem que estamos agindo de forma corporativa, e vamos dizer que
o primeiro item da conclusão da nossa comissão é
que se deve instalar imediatamente a CPI dos Corruptores. E essa até hoje não foi instalada.
Portanto, digo a V. Exª que, ou como conclusão, ou como continuação, depois de encerrados os
trabalhos de averiguação, poderíamos estudar uma
fórmula através da qual se possa dar um passo no
sentido da integração .contra a impunidade.
Reconheço o trabalho que V. EX' está fazen<!oLo_
que nós estamos fazendo. De certa forma é urn_befo
trabalho, mas não é por ai que vamos solucionar.
Na Itália houve a Operação Mãos Limpas, que
contou com a participação do Executivo e sobretudo
do Judiciário, que cassou e prendeu mais de cem
parlamentares, muitos ministros e muitos juízes.
Acho que, já que dos trabalhos da Comissão
estão participando praticamente todos, deveríamos
convidar o Supremo para indicar representação. E aí
veríamos qual é o caminho, qual é a fórmula, qual é
a saída, qual é a proposta para que neste País de-
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sapareça a impunidade. Assim, por exemplo, acontece na Europa, onde ,quem frauda o Imposto de
__Renda vai para a cadeia; assim aconteceu nos Estados Unidos, onde pegaram o AI Capone por causa
de indicação de fraude do Imposto de Renda. Nes~es_p-ªí,s~s. a pessoasó- sai da cadeia depois que
pagar tudo aquilo que, s~egundoas-acusaÇões,teria
fraudado.
Por que nos outros países existe a punição
realmente para quem comete -um delito e, no Brasil,
_!;~_para quem rouba galinha? Faço um apelo a V.
Ex! - eu até gostaria de estudar com V. Ex! - no
sentido de que apresentemos um projeto de resolu_çã~ que combata a impunidade. Vamos apresentar,
comoconclusão-daCPI;
de resolução;
Va.mós solicitar prorrogação dos trabalhos da- CPI
para debatermos o que vamos fazer para combater
a impunidade.
Hoje, todo mundo lava as mãos. Perdoe-me o
Supremo, mas, de certa forma, acho que nós é que
ainda estamos fazendo mais. E o clamor da CPI dos
--corruptores que o Congresso não criou? Isso vai pesar por muito tempo sobre o Congresso.
Enderecei ao Presidente do Congresso Nacional, Antonio Carlos Magalhães, a resposta a uma in_dªg<!ÇáQ_que fiz relativamente a uma reportagem publicada na Zero Hora de Porto Alegre, mediante a
-qual se mostrava que os enormes arquivos da CPI
do Orçamento, com todas as provas da corrupção,
estão apodrecendo numa das salas do Senado Federal. A resposta dada pela Direção da pessoa encarregada do setor é que ela não tinha o que fazer.
Enderecei esse trabalho ao Sr. Antônio Carlos Magalhães e espero a resposta. Porque, na verdade,
na verdade, seria um absurdo que todo um trabalho
pronto e acabado desaparecesse.

essepro]eto

Mas antes e acima disso espero que realmente
possamos encontrar, ilustre Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, urfíà,forma de
responder a isso que é um escândalo: o escândalo
da impunidade na História deste País.
- -

Muito obrigado pela tolerância, nobre Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Em
tempo cedido pelo Senador Antonio Carlos Valadares, concedo a palavra, por vinte minutos, ao Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronuncia
o seguinte diseurso) ::. Sr. Presidente; sr-s e Srs.
Senadores, o problema da reforma agrária, com as
atuações desenvolvidas pelo chamado Movimento
dos Sem-Terra, tem centrado as atenções de todo o
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País, especialmente pela ampla cobertura que o as-- --- valente a quase metade de tudo que havia sido exesunto merece da imprensa, da televisão e do rádio.
cutado até o início da gestão Fernando Henrique
As mais diversas instituições da sociedade ciCardoso, ou seja, 104.956 famílias. Essas famílias
vil, além do Congresso e dos órgãos govemamenrecebe19m 3.502._252_ de hectaresdesapropriados
tais, têm abordado o problema da reforma agrária,
-ou adquiridos pelo Governo nesses dois anos, onde
hoje se alojam cerca~e 350 mil pe~soas.
enunciando críticas e sugestões em tomo de um
tema sobre o qual nem sempre estão bem informaSr. Presidente, essa área distribuída aos semterra é de extensão maior que a Bélgica, numa Nados. Tal problemática, na verdade, merece esse interesse da opinião pública e a atenção especial que
ção, como a nossa, em que a Amazônia ocupa 5 milhe concede a mídia, pois se trata de uma das mais
lhões de quilómetros quadrados (59% do território
nacional), abrigando uma floresta espessa, de 3,45
graves questões a desafiar a criatividade da admimilhões de quilómetros quadrados (40% do total),
nistração pública. O que me causa estranheza nos
debates referentes à reforma agrária, Sr. Presidente,
restando-nos 350 milhões de hectares de área agriç_t!ltáii'~Laparente, segundo pesquisas do IBGE.
é o quase silêncio que se faz em tomo do docume_nto intitulado "Reforma Agrária, Compromisso de ToVê-se, portanto, que a área distribuída aos
dos·, elaborado pela Presidência da República. A
sem-terra tem relevância até mesmo como repremeu ver, trata-se da mais substanciosa síntese sosentativa do esforço da sociedade brasileira para
ciológica até aqui levada a efeito sobre os estudos
atender aos que não têm terra, mas aspiram nela
de tema tão discutido. E ali nesse documento vamos
trabalhar.
encontrar informações densas que contestam esses
Na verdade, temos no Brasil uma disponibilidade de terras produtivas suficientes para uma ampla
movimentos que aí estão de reforma agrária. Um folheto de apenas 94 páginas, que deveria ser leitura
reforma agrária, cerca de 25 milhões de hectares
obrigatória para quantos se arrogam o conhecimento
dos 150 milhões detectados pelo IBGE. Digo 25 mido assunto, faz um histórico sociológico magistral
lhões de hectares- área igual aos territórios de Porsobre o que podemos chamar a nossa cultura agrátugal, Suíça, Bélgica e Hungria somados - porque,
ria, demonstrando que os nossos vícios fundiários
segundo as próprias estatísticas, o grosso dos restantes 125 milhões de hectares espalham-se por fioiniciaram-se com as capitanias ·hereditárias ciiãdas
pela corte de Portugal, daí surgindo os hábitos e as
restas densas, regiões insalubres, isoladas, sem ccnormas que até hoje não puderam ser de todo suprimunicações ou situadas em zonas com pouca água
oiJ de solo frágil. Não é por falta de terra, portanto,
midas. Os dados estatísticos registrados em tal trabalho não deixam a menor dúvida de que o Governo
que deixaremos de realizar uma reforma agrária que
do Presidente Fernando Henrique Cardoso cwnpre·
provavelmente não encontrará paralelo no mundo.
o que prometeu seria realizado no seu Programa de ·
Quanto a sociedade paga pelo assentamento
Governo referente à política fundiária, conquistando
de uma família •sem-terra"? -esse é um outro dado
de que a so.ciedade brasileira precisa ter consciêna efetivação de metas jamais alcançadas pelo. conjunto de todas as administrações que já lideraram o ·
cia __é a pergunta formulada por todos e que o Prenosso País.
sidente da República responde neste documento
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) (Fazenque elaborou e entregou para o conhecimento de
do soar a campainha) - Desculpe-me interrompê-lo,
todos nós,
··
Senador Edison Lobão, para prorrogar a Hora do
o valor de R$40 mil em algumas regiões do
Expediente por quinze minutos, para que V. Ex!! pos-.
centro-sul, onde a terra é mais cara, é o custo sosa concluir seu discurso.
mente de um lote individual. Mas, para efeito de cál0 SR. EDISON LOBÃO - Muito obrigado, Sr.
culo, os técnicos estimam em R$20 mil o custo máPresidente.
dio para o assentamento de uma família.
Este é um indicador verdadeiramente avassaAo assumir um lote; cada família recebe R$340
lador.
para alimentação, mais um crédito de fomento de
R$740, mais um crédito para construção de moradia
Note-se, Sr. Presidente, que nenhum dos dados
de R$2 mil. Inscrevendo-se em seguida no Prograoferecidos pelo referido estudo foi cóntestado por
quem quer que seja, mesmo porque se trata de dados
ma de Crédito Especial para a Reforma Agrária estatísticos extraídos das mais qualificadas fontes.
Procera, tem acesso a três linhas de financiamento:
Em apenas dois anos, não mais que isso, o
crédito de custeio de R$1 mil; crédito de investimenatual Governo já assentou um total de famílias equito de R$7,5 mil; e crédito cooperativo de mais R$7,5
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Na verdade, a refOrma agrária brasileira comemil para pagar a quota-parte da cooperativa do assentamento. O total dessa ajuda entregue ao assençou a ser feita a partirde 1964. Antes disso, nela fatado, além da terra, é de R$19.080,00.
lava-se muito e por ela fazia-se pouco. Passou-se a
fazer com o Estatuto da Terra; que é de 1964.
O Sr. Gilvam Borges- Permite-me V. Ex• um
aparte, nobre Senador Edison Lobão?
Mas o que se pretende, agora, é uma reforma
O EDISON LOBÃO - Ouço o nobre Líder Gílagrária que seja realizªda da noite paJ<!_o dia~O que
-vam Borges.
não é possível, como-demonstra o Presidente da
República nesse documento que entregou ao conheO Sr. Gilvam Borges - Nobre Senador Edison
Lobão, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por
cimento de toda a Nação brasileira.
esse pronunciamento abalizado, fundamentado com
Como dizia, os assentados, além de recebedados que se fazem necessários. O Presidente Ferrem a terra, recebem mais R$19.080,00 para o seu
nando Henrique Cardoso e seus Ministros têm feito o
assentamento.
possível no tocante aos assentamentos por todo o
Metade desses recurso!;_~ d~cja pelo Governo, a
País. É verdade, nobre Senador, que esses movimenfundo peidido. Isto é, a família não terá de pagar. A outos sociais, que deveremos reconhecer no sentido da
tra metade é emprestada a prazo de sete anos, com
pressão, vêm num vácuo, uma vez que as oposições
dois de carência. Metade do crédito de custeio de
ficaram, de certa forma, sem o seu discurso, em decorR$1.000,00 teria que ser reembolsada pela familia em
rência da queda do "Muro de Ber1im", da reorganizaum ano. Se pagar, o assentado terá direito a receber
ção de toda a sociedade. Desde a Revolução de 1914, _ _ novo crédito de R$1.000,00 nas mesmas condições.
a pregação única era a de que a humanidade deveria
Não preciso ressaltar que raros são os que pater comumente tudo: a terra, os bens. Isso, pela nossa
gam tais dívídas, acumulando-se assim os custos do
história, realmente, está comprovado. Esses dados
Tesouro Nacional. Não pagam, bem entendido, porque
nos dão a condição de que a propriedade privada, a
não podem pagar, porque não auferiram rendas que
produção de todo cidadão é inalienável. Onde Kar1
lhes permitam saldar compromissos mesmo que tão
Marx e Engels erram é justamente em não verem a
__modestos.
condição da pessoa comà ser inteligente e com disSe se cumprir a meta oficial de serem assentacernimento. Que ótimo seria se, como na Utopia, de
das 100 mil famílias em 1998, tal compromisso cusThomas More, pudéssemos ter e compartilhar tudo.
tará à Nação cerca de R$4 bilhões.
Isso seria uma maravilha, mas não é da condição do
Nos dois primeiros anos do atual Governo, foram
ser humano e de sua inteligência. Compreendemos
gastos cerca de R$2 bilhões e 700 milhões com a reque esses movimentos têm abraçado aquela bandeira
forma agrária Para 1997, o orçamento prevísto reprecomo a última alternativa Quero me congratular com
senta um aumento de 80% sobre os gastos despendiV. Ex" pela coragem de fazer um pronunciamento bados em 1996, isto é, vai-se gastar R$2.597.954.286,00
seado em dados concretos, mostrandcrnos que realcom os projetas de reforma agrária.
mente não houve, na História do Brasil, um· Presidente
É também importante ressaltar que, nas princique tomasse essas iniciativas hb sentido de cumprir o
pais desapropriações ou aquisições de terras pelo
seu programa, como está ocorrendo, e numa velocidaGoverno, têm sido atendidas as solicitações das ende muito grande. Acredito, nobre Senador, que levaretidades vinculadas ao problema.
mos, no mínimo, de 30 a 40 anos nesse processo de
Em 1996, a Contag (Confedera~o.dos Trabaassentamentos, porque vivemos em um País de dimenlhadores na Agricultura) indicou 226 áreas para resões continentais.- Ao me congFatulár com V. Ex', quero
forma agrária: 28 eram inviáveis e, das 198 restandizer da minha alegria e satisfação de ver que há hotes, 100 delas desapropriadas ou adquiridas.
mens de coragem, assumindo suas posições, ao .fazer
O. MST (Movimento dos Sem-Terra) indicou
um pronunciamento sobre a reforma· agrária, principal·
196 áreas: 15 eram inviáveis e 126, das 181 restan"
mente nesse momento histórico, onde há um-Presidente
tes, foram compradas ou desapropriadas pelo Gocom a disposição de fazer a reforma agrária
verno Federal.
O SR. EDISON LOBÃO- Agradeço-lhe, Sena·
Em suma, o Governo, em dois anos, desaprodor Gilvam Borges, o aparte.
priou
780 imóveis e comprou outros 62 para fins de
V. Ex" que vem do extremo norte do Brasil coreforma agrária, e registra como meta o assenta·
nhece as agruras dos nossos conterrâneos sem termento, em quatro anos, de 280 mil famílias, ou seja,
ra,.as dificuldades por que passam, mas também os
cerca de 25% a mais do que foi feito em todos gofatos emergentes e do conhecimento de todos do
vernos federais anteriores somados, desde 1964.
mundo moderno.
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O Sr. lris Rezende - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com muito
prazer o eminente Senador !ris Rezendf),_cuja ~_xpe
riência ~esta matéria é conhecida. Foi_Gqvªrnªd91
de Estado algumas vezes e Ministro da Agricultura e_
Reforma Agrária.
O Sr. lris Rezende_- Muito obrigado a V. Ex•,
Senador Edison Lobão, pelo aparte e pela referência
elogiosa. Quero inicialmente cumprirnE!otar V._Ex•
pela iniciativa de trazer à discussão desta Ca~a l!l']l
dos temas hoje considerados mais polêmicos da
vida brasileira, que é a reforma agrária. Não nos surpreende porque V. Ex•, como homem público calejado, sensível, sempre está a preocupar-se com os
problemas aluais que afligem a nossa população.
Estou absolutamente de acordo com V. Exª em tudo
o que foi afirmado até essa fase do seu discurso.
Gostaria apenas de fazer aqui algumas observações. Quando digo que estou de acordo, estou de
acordo com o volume do trabalho apresentado pelo
Governo do Presidente Fernando Henrique. Sua Excelência, em pouco tempo, suplantou a ação de outros governos e tem estado voltado para a questão
da reforma agrária, tem-se esforçado. Agora, temos
que analisar a reforma agrária hoje, agora, sob alguns aspectos. Por que essa movimentação por
todo o Brasil dos sem-terra? Entendo que a política
econõmica aplaudida por todos nós, que estabilizou
a economia e que, praticamente, baniu a inflação,
trotlxe algumas conseqüências, e uma delas é o desemprego. Hoje são milhões de brasileiros desempregados, trabalhadores não especializados. Por outro lado, temos muitos pequenos proprietários que,
em virtude também da política de estabilização econômica, perderam suas propriedades nos últimos
anos. Não são poucos, são milhares. Naquela época, antes do plano, se a pessoa que devia um montante, a um banco ou a um particular, vendesse 100/o
da sua propriedade, ·seria o suficiente para quitar o
seu débito. Mas, o que aconteceu? Com a elevação
da taxa de juros, os seus débitos triplicaram, quintuplicaram, e o preço de suas propriedades foi reduzido; um alqueire de terra, que há dois anos, vamos
dizer, valia R$12 mil, hoje vale R$4 mil- um terço
do valor. Um lote urbano que, suponhamos, valia
R$10 mil, hoje vale R$4 mil ou R$3 mil. O patrimõnio, então, tomou-se insuficiente para a quitação do
seu débito total, e esses proprietários foram obrigados a vender suas propriedades, ou, muitas vezes,
perderam suas propriedades na Justiça, acorreram
às cidades, não encontraram oportunidade de traba-
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lho_ e se juntaram_ ?-OS sem-terra. Agora, estando de
acordo com tudo o que V. Exª afirmou, eu queria fa--zerumaobsen/ação: quando vem, por exemplo,
uma catástrofe, uma enchente numa região do Brasil, o Governo despende um esforço extraordinário
~para-acadir; quan-do vem uma intempérie no campo,
()~_D"Yê"l"[lQ_ Sª _el;fOr@_e ªE!I1d_e_()_p_g_ricultor prejudi-cado, e assim por diante. Então, mesmo diante do
volume de assentamentos apresentado, eu gostaria
que o Governo despenaesse mais esforços, mas
muito mais, como se fosse numa situação de emer-gência, para acudir os sem-terra, porque, na verdade, o mundo inteiro não compreende que num País
como o nosso, com 8 milhões e 500 mil quilómetros
quadrados, com uma área considerável de terras
agricultáveis e com apenas 150 milhões de brasileiros, fiquemos a presenciar os mesmos, por todos os
_recantos do Brasil, a clamar por terra para plantar.
Porque de todas as iniciativas, neste País, na área
econômica, a pior delas é a roça. Se a roça fosse
boa, fosse atraente, nós teríamos ainda 80% dos habitantes na zona rural; no entanto, hoje temos menos, temos em tomo de 18%. Por quê? Porque o trabalho na roça é difícil. Então, não podemos permitir
que pessoas que queiram buscar a área mais difícil
das atividades humanas fiquem a clamar dia e noite,
e - cá para nós - nos preocupando, porque o que se
observa, hoje, no Brasil, é questão até de uma guerra civil. Estamos vivendo uma situação preocupante.
São proprietários de terras se armando numa região
e noutra, são os sem-terra a desafiarem o Governo,
a desafiarem a própria sociedade, proclamando o
desrespeito à Justiça e ao direito de propriedade. De
forma que um esforço especial, muito especial, do
Governo, nessa hora, poderia resolver, de uma vez
por todas, o problema de terra para os trabalhadores
sem terra. Meus cumprimentos pelo pronunciamento
de V. Ele§.

O SR. EDISON LOBÃO - A palavra de V. ~
é uma das palavras mais experientes deste País. V.
Ex' foi Prefeito da capital, foi Governador duas vezes, foi Ministro da Agricultura, e, muito mais do que
isso, é um político que visita o interior do Estado freqüentemente. Conversa com proprietários e conversa com trabalhadores. É capaz, portanto, de haurir
as aspirações do povo brasileiro no que diz respeito
às políticas fundiária e agrária. Portanto, as observações de V.~ devem ser levadas em consideração
tanto por nós, aqui neste plenário, quanto pelo Go·
vemo, por tudo que elas significam de procedência;
de densidade e de profundidade. Sou, portanto,
agradecido a V. ~ pelo aparte, que é uma contri-
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buição significativa a este discurso que faço, neste _ _quase silêncio que se fez e se faz em tomo do documento intitulado "Reforma Agrária - Compromisso
momento, que diz respeito à reforma agrária neste
País.
_ de todºs•, elaborado pela Presidência da República.
Não posso deixar de concordar com V. EX',
A meu ver, trata-se da mais substanciosa sínquando diz que a agricultura brasileira, de algum
tese sociológica até aqui levantada a efeito sobre os
modo, é desassistida, com o valor aviltado da próestudos de tema tão discutido. O folheto de apenas
pria terra e com o valor daquilo que a terra produz,
94 páginas, que devia ser leitura obrigatória para
por igual aviltado.
quantos se arrogam conhecimento do assunto, faz
urn histórico sociológico magistral sobre o que podeNão é assim em outros países. Os governos
procuram assistir a sua agricultura. Na França, o
mof:l ch_amªr-ª nossa_"cultura agrária", demonstrando que os nossos vícios fundiários- iniCiaram~se eom
Governo financia, subsidia pesadamente a produção
do açúcar da beterraba, que custa mais do dobro do
as Capitanias Hereditárias criadas pela Corte de
preço do açúcar da cana-de-açúcar. Aparentemente,
Portugal, daí surgindo os hábitos e as normas que
seria muito melhor ao Governo francês permitir a imaté hoje não puderam ser de todo arraigados.
portação do açúcar de outros países do que pagar o
Os dados estatísticos registrados em tal trabalho
dobro pelo preço do açúcar da beterraba. O Governão deixam a menor dúvida de que o Governo Fernanno francês faz isso para manter o homem no campo
do Henrique Cardoso cumpre o que prometeu seria
e prestigiar a sua agricultura.
realizado no seu programa de governo referente à políEra isso que deveríamos fazer aqui também e
tica fundiária, conquistando a efetivação de metas janão o fazemos. Sei que os Ministros da Agricultura,
mais alcançadas pelo conjunto de todas as administrae V. EX' foi um deles, sempre clamaram por uma sc:F- -Ções que já lideram o nosso País.
lução dessa natureza, mas nunca tiveram êxito total.
Nota-se, Senhor Presidente, que nenhum dos da·
V. Ex!! avançou muito. Distribuiu muita terra para os
dos oferecidos pelo referido estudo foi contestado por
trabalhadores sem terra, e conseguiu avanço tamquem quer que seja, mesmo porque se trata de dados
bém no financiamento do subsídio à agricultura. Mas
estatísticos extraídos das mais qualifiCadas fontes.
não conseguimos até hoje o necessário para que a
Em apenas dois anos, o atual governo já asnossa agricultura tivesse o prestígio que ela merece.
sentou um total de famílias equivalente a quase meSr. Presidente, não quero retardar mais a sestade de tudo o que havia sido executado até o início
são. V. Ex!! já foi tolerante. Peço apenas que consida. gestão-- Fernando Henrique Cardoso, ou seja
dere como lido o restante do meu discurso.
104.956 famílias.
Estas famílias receberam
Muito obrigado.
3.502.252 hectares desapropriados ou adquiridos
pelo governo nesses dois anos, onde hoje se alojam
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO
cerca de 350 mil pessoas.
DO SR. SENADOR EDISON LOBÃO:
Senhor Presidente, essa área distribuída aos
Senhor Presidente
sem-terra
é de extensão maior que a Bélgica, numa
Senhoras e Senhores Senadores.
Nação,
como
a nossa, em que a Amazônia ocupa 5
O problema da reforma agrária, com as atuamilhões de quilómetros quadrados (59% do território
ções desenvolvidas pelo chamado Movimento dos
nacional), abrigando uma floresta espessa de. 3,45
Sem Terra, tem centrado as atenções de todo o
milhões
de quilómetros quadrados (40o/o-do total do
País, especialmente pela ampla cobertura que o aspaís),
restando-nos
350 milhões de hectares de área
sunto merece da imprensa, da televisão e do rádio.
agricultável aparente, segundo pesquisas do IBGE.
As mais diversas instituições da sociedade civil,
Vê-se, portanto, que a área distribuída aos
além do Congresso e dos órgãos governamentais, têm
sem-terra
tem relevância até tnesmo tomo repreabordado o problema da reforma agrária, enunciando
sentativa do esforço da sociedade brasileira para
críticas e sugestões em tomo de um tema sobre o qual
atender aos que não têm terra, mas aspiram nela
nem sempre estão bem informados.
trabalhar.
Tal problemática, na verdade, merece esse inNa verdade, temos no Brasil uma disponibilidateresse da opinião pública e a atenção especial que
de de terras produtivas suficientes para uma ampla
lhe concede a mídia, pois se trata de uma das mais
reforma agrária, cerca de 25 milhões de hectares
graves questões a desafiar a criatividade da admidos 150 milhões detectados pelo IBGE.
nistração pública.
Digo 25 milhões de hectares - área igual aos
O que me causa estranheza nos debates refeterritórios de Portugal, Suíça, Bélgica e Hungria sorentes à reforma agrária, Senhor Presidente, é o
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mados - porque, segundo as próprias estatísticas, o
grosso dos restantes 125 milhões espalham-se por
florestas densas,· regiões insalubres, isoladas, sem
comunicações ou situadas em zonas com pouca
água ou de solo frágiL
Não é por falta de terra, portanto, que deixaremos de realizar uma reforma agrária que provavelmente não encontrará paralelo no mundo.
Quanto a sociedade paga pelo assentamento
de uma família "sem-terra"? - é a pergunta formulada pela publicação da Presidência da República.
O valor de 40 mil reais, em algumas regiões do
centro-sul onde a terra é mais cara, é o custo somente de um lote individuaL Mas, para efeito de cálculo, os técnicos estimam em 20 mil reais o custo
médio para o assentamento de uma família.
Ao assumir um lote, cada família recebe 340
reais para alimentação, mais um crédito de fomento
de 740 reais, mais um crédito para construção de
moradia de 2 mil reais.
Inscrevendo-se em seguida no Programa de
Crédito Especial para a Reforma Agrária - PROCERA, tem acesso a três linhas de financiamento: crédito de custeio de 1 mil reais; crédito de investimento
de 7.500 reais; e crédito cooperativo de mais 7.500
reais para pagar a quota-parte da cooperativa do assentamento. Total: R$19.080,00.
Metade desses recursos é dada pelo governo a
fundo perdido. Isto é, a família não terá de pagar. A
outra metade é emprestada a prazo de 7 anos, com
dois de carência. Metade do crédito de custeio de
R$1.000,00 teria que ser reembolsada pela família
em um ano. Se pagar, o assentado terá direito a receber novo crédito de 1.000 reais nas mesmas condições.
Não preciso ressaltar que raros são os que pagam tais dívidas, acumulando-se assim os custos do
Tesouro NacionaL Não pagam, bem entendido, porque não podem pagar, porque não auferiram rendas
que lhes permitam saldar compromissos mesmo que
tão modestos.
Se se cumprir a meta oficial de serem assentadas 100 mil famílias em 1998, tal compromisso custará à Nação cerca de 4 bilhões de reais.
Nos dois primeiros anos do atual governo, foram gastos cerca de R$ 2,7 bilhões com a reforma
agrária. Para 1997, o orçamento previsto representa
um aumento de 80% sobre os gastos despendidos
em 1996, isto é, vai-se gastar R$2.597.954.286,00
com os projetas de reforma agrária.
É também importante ressaltar que, nas principais desapropriações ou aquisições de terras pelo
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governo, têm sido atendidas as solicitações das entidades vinculadas ao problema.
Em 1996, a CONTAG (Confederação dos Trabalhadores na Agricultura) indicou 226 áreas para
reforma agrária: 28 eram inviáveis e, das 198 restantes, 100 foram de,sapropriadas ou adquiridas.
O MST (Movimento dos Sem-Terra) indicou
196 áreas: 15 eram inviáveis e 126, das 181 restantes foram compradas ou desapropriadas pelo governo federaL
Em suma, o governo, em dois anos, desapropriou 780 imóveis e comprou outros 62 para fins de
reforma agrária, e registra como meta o assentamento, em quatro anos, de 280 mil famílias, ou seja,
cerca de 25% a mais do que foi feito em todos os
governos federais anteriores somados, desde 1964.
Senhor Presidente, não vejo como não se possa deixar de enxergar na atual administração, entoando-lhe hosanas, a excepcional disposição de
atender às lideranças dos que representam os tantos brasileiros que almejam um pedaço de terra agricultáveL
Já tenho dito desta tribuna, por mais de urna
vez, que reforma agrária não se traduz em oferecer
terra a quem não tem e deseja trabalhá-la. O custo
da terra talvez seja a parte menos onerosa de urna
política agrária.
Neste sentido, tenho uma sofrida experiência
ao tempo em que governei o Estado do Maranhão,
distribuindo 25 mil títulos a agricultores sem terra.
Para mim, a primeira condição para o êxito de
uma reforma agrária, como já tem ocorrido no Brasil
em alguns poucos assentamentos, é oferecer a terra
agricultável ao cidadão brasileiro verdadeiramente
. .vocacionado para o trabalho do campo. De nada
adianta oferecer-se uma área· de excelente terra a
um metalúrgico desempregado se lhe faltam vocação e qualificação para se tomar um agricultor produtivo e rentáveL
Também não adianta oferecer-se. ao profissional do campo as sementes para os primeiros plantios se lhe faltam e à sua família, onde se situam, as
condições mínimas de sobrevivência e progresso:
entre outras necessidades, a casa para morar, a escola, o posto de saúde, a água para a irrigação, o
clima propício à cultura, a orientação técnica.
Apenas distribUir terras entre os pobres do
meio rural, como diz a referida publicação oficial, é
reproduzir a pobreza no campo.
Dos assentamentos feitos até 1994, cerca de
40 mil famílias abandonaram suas terras. Os demais
- ainda segundo os dados oficiais - vivem como as-
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sentados, total ou parcialmente às custas dos programas de assistência do governo.
Na legislatura anterior, ouvimos o depoimento
de um antigo Senador dando conta de que assentamos em Mato Grosso, implantados em terras de primeira qualidade, tinham fracassado pela carência de
vocação agrícola de assentados.
Um deles trocara sua promissora gleba por
uma bicicleta, e outros vendiam as suas áreas para
fazendeiros das vizinhanças.
Inútil, pois, foram os gastos do governo federal
em tais assentamentos, um desperdício dos poucos
recursos da sociedade brasileira.
Portanto, parece-me uma perda de tempo, e de
recursos, tapar-se o sol com a peneira da demagogia, oferecendo-se terras aos que não sabem, não
querem ou não têm condições para trabalhá-las. Melhor seria que se concentrassem esforços técnicos
para o cadastramento dos trabalhadores realmente
vocacionados para as lides agrícolas, neles investindo os recursos e lhes dando as condições para obterem o desejado êxito em atividades do maior interesse para a economia nacional.
Atente-se, Senhoras e Senhores Senadores,
para os dados que se seguem, contidos na publicação "Reforma Agrária - Compromisso de Todos•, e
que nos permitem muitas interpretações.
Preliminarmente, esdareça-se que se define
como acampado aquele que permanece dentro de
uma propriedade rural ou em suas redondezas, à
beira das estradas, em situação provisória e precária. Registra a estatística: em 1995, cerca de 29.034
famílias de acampados eram cadastradas pelo Incra,
24% das quais foram assentadas.
Em 1996, além das excedentes do ano anterior
- 22.041 famílias -, surgiram mais 21.111 famílias,
perfazendo um total de 43.151 famílias acampadas.
Dessas, foram assentadas 41% do total, ficando
para 1997 um excedente de 25.371 famílias.
Em 1997, portanto, havia 15% mais de famílias
acampadas que no final de 95, isto apesar de o Governo haver assentado, nesses dois anos, 25.011 famílias acampadas.
Em resumo: o número de acampados de 97 é
quase igual ao dessas famílias que o Governo assentou nesses últimos dois anos.
Neste passo, "a conta nunca fechará: quanto
mais acampados são assentados, mais haverá a assentar".
E isto ocorre, Sr. Presidente, em virtude do desemprego urbano que infelizmente grassa no País-
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uma autêntica tragédia para os que sofrem tal infelicidade.
À falta de emprego, o trabalhador urbano, mesmo sem qualquer experiência na agricultura, não vê
outra alternativa senão-a de-juritar-se-aos sem-terra,
na esperança, talvez vã, de encontrar num pedaço
de terra a oportunidéldeql.le-atecnólógia lhes roubou
no trato com os serviços que, no passado, lhe estavam disponíveis nos setore_!> urbªnos.
Em 1950, a zona rural abrigava quase 70% dos
habitantes do País e, hoje, tem pouco mais de 20%,
fato que se caracteriza como um dos mais velozes
processos de urbanização da história modema, perdurando até o início dos anos 90 e praticamente estancando a partir de 1995.
O êxodo do campo, Sr. Presidente, vai acentuando a pobreza pela conjugação da superpopulação e a carência de empregos que ocupem as novas
gerações.
A Europa do século 19 erradicou a sua pobreza, em parte, pela exportação dos pobres. Só o Brasil, num período de 61 anos- de 1884 a 1945-, recebeu cerca de 4 milhões de imigrantes europeus.
Nos tempos atuais, Sr.as e Srs. Senadores,
não há mais empregos disponíveis em lugar nenhum
do planeta. Vê-se a cada dia - na França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e tantos outros países
- como se enrijecem, até à desumanidade, as legislações e as repressões policiais contra os imigrantes
de outras nações.
-Temos, portanto, de resolver nós próprios o
gravíssimo problema de criar condições profissionais
para a atual e as futuras gerações.
___ c
Residem nas nossas imensas possibilidades
de terras agricultáveis as perspectivas mais otimistas que beneficiariam milhões de brasileiros. Na extensão das nossas terras vocacionadas para a agricultura, e ainda hoje sem aproveitamento, caberia o
somatório de vários países desenvolvides europeus.
Contudo, é preciso que planejemos o aproveitamento dessas disponibilidades com bom-senso, prudência e premissas técnicas realistas.
O Estatuto da Terra, de 30 novembro 1964, foi
uma das mais- sérias e corretas legislações já elaboradas em nosso País sobre política fundiária, mas,
ao que parece, não se lhe deu o encaminhamento
concederàs pequenas
desejado, âeixanâo-seâe
propriedades rurais as facilidades oferecidas às
grandes.
- - Senhor Presidente.
Quando se analisa o problema da reforma
agrária e dos sem-terra, em nosso País, não se

se-
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pode deixar de enfatizar, de igual modo, as agruras
por que passam os agricultores com-terra. Para
eles, especialmente os pequenos, ainda não foram
solucionadas suas dificuldades vinculadas ao c;réc!ito
fácil e ao preço mínimo do que produzem. Ainda nãe
se venceram, nos entendimentos internacionais, os
obstáculos alfandegários que impedem uma justa
concorrência internacional. Não foi superada nem
mesmo, na nossa política interna, a deterioração dos
preços dos produtos agrícolas nacionais pela importação de similares que, no exterior, recebem os sub:_
sídios que os nossos produtores não recebem.
Não devemos esquecer que os sem-terra de
hoje serão os agricultores do amanhã, e melhor seria que não encontrassem no futuro os desanimadores obstáculos que hoje afligem os homens do campo legitimados em suas glebas.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores.
_
O objetivo do meu pfonunciamento, hoje, não é
o de aprofundar as dificuldades sofridas pela agricul·
tura brasileira. Ao contrário, o que desejo consignar
são os aplausos que dirijo ao Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso pela maneira correta e
generosa com que tem encaminhado o problema da
reforma agrária em nosso País.
As informações que oferece no documento objeto desta análise não deixam qualquer dúvida sobre
o fato de que a atual administração tem feito, em.
Durante o discurso do Sr. Edison Lobão, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney_Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral. V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, há algum
tempo, cerca de um mês, o Senado Federal era apedrejado porque havia sido concedida uma liminar
contra a Comissão Parlamentar de Inquérito que
apura irregularidades na emissão de títulos por parte
dos Estados e dos Municípios.
Lembro-me que tão logo a li mina( era concedida para evitar que contas telefônicas de determinado investigado pela CPI chegassem ao conhecimento da Comissão, alguém dizia que a CPI morria ali.
Fiz questão de lembrar que nem sempre a
concessão de uma liminar é a confirmação mais
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adiante da decisão final e, tantas vezes, pode ser
cassada.
Quando na qualidade de Presidente dessa Comissão, recebi o pedido de informações - no qual,
aõ ·final, se dizia que a liminar seria reexaminada se
a CPI apresentasse dados novos-. busquei encami_n_há-los, e chegaram âs mãos dos Ministros do Supremo._
Hoje, Sr. Presidente, eu precisava fazer um registro. O eminente Senador Pedro Simon ocupou a
.. tribuna e tive o cuidado denão aparteá-lo- e até deveria fazê=Ío-para agradecer
-pefaqual S. Ei'
se manifestou em reLação à atuação da Presidência.
Calei-me, e entendo_ que tantas vezes o silêncio é o
clamor c:Je.J.uc!Q_ªguilogu_El_"ªQ ~la. Não interrompi
v. Ex~. nobre Senador Pedro Simon:P<>ri:iiiepredsava usar atribuna nestes cinco minutos, menos pela
forma como o Suprerl,o reeonheceu-a CP!, a sua le_gitirnidao:!.e,_llªs respostas, mostrando que ela está
no caminho certo à busca dos fraudadores
tinuam levando o Erário às dificuldades a que tem
sido sempre levado.
Precisava, agora, registrar o agradecimento
aos companheiros da CPI, a tantos Senadores que
se solidarizaram, mas isso foi apenas uma metade.
Os outros 50%, aguardei religiosamente, com paciência, para que, quando viesse a vitória, eu declinasse de público: 50% desta vitória deve-se ao Sr.
Antonio Carlos Magalhães. Tenho que fazer o registro e esperava que S. ExA não tivesse aqui presente,
até para não lhe ferir a modéstia ou, quem sabe, deixar que S. Ex" se sentisse em desconforto pelo registro do agradecimento.
Quando a liminar não foi cassada, apesar dos
argumentos - e que aqui não se discuta a decisão
desse ou daquele Ministro do Supremo Tribunal Federal-, o Presidente do Senado Federal saiu em defesa da CPI, travou inclusive uma discussão.
Ontem, o futuro Presidente daquele· Tribunal
esteve nesta Casa, mostrando que não se faz uma
reforma judiciária apenas com juristas e com advogados, faz-se também com o Poder Legislativo. A
sua vinda pela manhã e o resultado definitivo à tarde. O Supremo Tribunal Federal, por sete votos contra quatro, tomou conhecimento da medida que era
inadequada, porque por via do habeas corpus não
s(f pOderia chegar onde se chegou, e, depois, quando tentaram converter o habeas corpus em mandado de segurança, já com o Ministro fora, o resultado
foi de seis a quatro.
Mas o que imparta não é essa decisão. Alguns
Ministros, mesmo conhecendo do pedido para julgá-

aforma

que con-
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lo no mérito, declararam, em alto e bom som, que a
CPI tinha os poderes que estava exercitando.~Ou
seja, era a solidariedade e o esquecimento_5lagl!~lª
polêmica que tinha havido antes.
Portanto, se a minha defesa pálida pela integridade da CPI contrasta com a defesa colorida da
Presidência deste Senado, prestigiando todQ.S __ ºs
Membros da CP I, dando a ela todas as condições de
continuar seu caminho, apontando as soluções necessárias, eu precisava dizer àqueles que não queriam reconhecer na CP! esse valor e que hoje de·
vem estar com remorso. E o remorso, Srs. Sef1a9o:
res, nada mais é senão o filho bastardo da consciê!J·
cia com o crime. Esse crime de tentar tirar do Pode1
Legislativo aquela possibilidade de ir àcaç;i<iaque·
les que estão tentando, como se diz aqui de vez err
quando, ficar impunes dos crimes cometidos.
Por isso, Senador Antonio Carlos Magalhães,
já que V. Exª está presidindo esta Casa, receba do
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito,
de público, aquilo que muita gente costuma fazer em
particular. os agradecimentos da Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura as fraudes, as irregularidades na emissão de títulos públicos. E esses agradecimentos não são dirigidos ao
amigo, são dirigidos a quem soube, em determinada
quadra, honrar a defesa do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência agradece as palavras do Senador Bernardo Cabral.
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, por cinco minutos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Senadores, a jornalista Miriam Leitão, na coluna
de O Globo, da edição de hoje, comenta fatos e circunstâncias em tomo da venda das ações da Vale
do Rio Doce, que merecem consideração.
Depois de mencionar que as ações da Vale ontem estavam em queda, a jornalista, observando os
fatos, alega:
"Primeiro é bom lembrar que quando o
Governo estabeleceu em R$26 o preço mínimo por ação, ela estava cotada no mercado em R$31 ,7. Ou seja, o Governo derrubou
a ação ao estabelecer um preço mínimo da
ação ordinária do bloco de controle abaixo
da cotação da ação minoritária de mercado."
Vale fazer uma indagação, em face dessa notícia. Por que reduziu o Governo de R$31.7 para
R$26 o valor da ação quando cuidou da fixação do
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preço para o efeito da venda, nos termos do leilão
_e)(pedicjo?
Mas a jornalista vai adiante e faz comentário já
relativo a lato posterior ao leilão.
·os novos donos" - isto é, da Vale - "passaram o dia ontem fazendo contas para
csaber quem é quem no bloco de controle. É
uma conluSãoue razoáVeis proporções, porque há muitos investidores, um deles, por
- exemplo, que pediu para ser conhecido só
- após a liquidação."
-

Uma segunda indagação: poderia o consórcio
sem indicação precisa dos investido-res que o compunham? Vale dizer, poderia haver
um integrante do consórcio cujo nome não fosse declinado para o devido conhecimento até o momento
do leilão?
Mas a jornalista vai por aí e oferece um outro
esclarecimento.
- - -- "l\lo Fundo do Opportunity há dinheiro
próprio, dinheiro emprestado e dinheiro de
investidores estrangeiros. A divisão acionária final deve ficar bem diferente da divulgada pelo grupo para o BNDES. •
~a:presEmtar-se

Seria possível ocorrer tal fato? Seria dado ao
consórcio apresentar-se ao leilão para, logo em seguida, ter composição diversa? Mas isso é o que resulta
do comentário. Isso, entretanto, indica que poderia haver surpresa de um para outro consórcio na efetivação
do leilão, o que não parece compatível com a legalidade do leilão, das condições para a sua efetivação.
Não vou comentar os fatos. Vou, poréin, pedir
ao nobre líder Elcio Alvares que, tomando conhecimento dessas palavras, obtenha os devidos esclarecimentos, seguramente por parte do Sr. Ministro do
Planejamento.
Por enquanto, dou notícia do comentário da jornalista e dele extraio somente as conseqüênciás lógicas. Nenhum outro comentário. Só me
correto
criticar depois que colher os esclarecimentos necessários~~que veiifiãiTi do Sr. Ministro do Planejarnento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

parece

º

São lidos os seguintes:
OF. GLPMDB Nº 158197
Brasflia, 5 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Senador Ramez Tebet, como
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membro titular, em substituição ao Senador Jader _
Barbaiho, na Comissão Mista destinada a apreciar e
emitir parecer à Medida Provisória nº 1.549-29, de
15 de abril de 1997, que "dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências", ficando a mesma assim
constituída:
Titulares
Senador Ramez Tebet
Senador Nabor Júnior

Suplentes
Senador Gerson Camata
Senador Carias Bezerra

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração
-Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
OF. GLPMDB Nº 159/97
Brasília, 6 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar a indicação dos Senadores abaixo mencionados em substituição aos membros· designados anteriormente pela Presidência do Congresso Nacional na Comissão Mista destinada a
apreciar e emitir parecer à Medida Provisória nº
1.565-4, de 30 de abril de 1997, que 'altera a legislação que rege o salário-educação, e dá outras providências', ficando a mesma assim constituída:
Titulares
Suplentes
Senador Gerson Camata
Senador Ney Suassuna
Senadora Marluce Pinto Senador João França
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração
- Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carias Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 324, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea b, do art. 336
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n2 88, de 1996, que altera os arts. 12
e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que
define os crimes resultantes de preconceitos de raça
ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848. de 7 de dezembro de 1940.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1997. - Senador José Eduardo Outra, Líder do Bloco de Oposi-

Maio 1997

ç~o

- Jader Barbalho, PMDB - Hugo Napoleão,
PFL- Valmir Campelo, PTB.
- O·sR. PRESIDENtE (Anfàníô"Canos Magalhães)
-O requerimento séra votado após a Ordem do Dia,
na forma do Regimento.
O SR: PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- A Presidência esclarece ao Plenário que a sessão
solene conjunta, destinada a homenagearCasrróAIves, realizar-se-á às 11 h ao dia 13 do corrente, terça-feira, no plenário do Senado Federal.
__ faléJ._@ pelo Senado o Senador Ronaldo Cunha
Lima e também o Senador Abdias Nascimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garios Magalhães)
-A Presidência comunica ao Plenário que a matéria
constante dos Avulsos da Ordem do Dia da presente
sessão, no item nº 3,- é ó Projeto de Lei da Câmara
nº 5, de 1997 e, por equívoco, na descrição do mesmo constou como Projeto de Lei da Câmara n• 7, de
1997.
Assim, quero ctiamar a atenção do Plenário
para o equívoco.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à --- · -·

ORDEM DO DIA
Item 1:
Terceiro e último dia de discussão, em
segundo tumo, do Substitutivo à Proposta
de Emenda à Constituição nº 1, de 1995, de
-- autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal (adoção de medidas provisórias), tendo
Parecer sob nº 150, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário- que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, transcorre hoje o último dia da discussão da matéria. Esclarece, ainda, que poderão ser oferecidas
emendas que não envolvam o mérito, assinadas por
um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Em discussão o substitutivo à proposta, em segundo turno.
O SR. PEDRO SIMON - A votação é hoje, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Por hora, estamos na discussão. A votação, se
houver número, será hoje. Poderá, se ficar encerrada a discussão.
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O SR. PEDRO SIMON - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)_
- O número será além desse porque há Senadores
que não registraram a sua presença no painel, mas registraram na lista de presença, porque o painel não estava funcionando. Ternos cerca de 60 Senadores na
Casa, mas vamos acionar a campainha para sabermos se há número suficiente para a votação.
Vamos continuar a discussão. Então, com a
palavra V. Exª.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem, Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Evidentemente, o painel está registrando 52 Senadores e, obviamente, alguns estão acompanhando a sessão plenária pela televisão. E V. Exª já disse claramente: estamos nos encaminhando agora para votar uma matéria que precisa
da votação nominal. Então, se V. Exª me permite•..
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nós estamos em discussão, Senador Elcio Alvares. Na ocasião da votação ...
O SR. ELCIO ALVARES- Faríamos um apelo
no sentido de que os nossos colegas viessem ao
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Farei isso na ocasião da votação, atendendo o
apelo de V. Exª.
Os Srs. Senadores que se encontram em outras dependências e nos seus Gabinetes, convocoos ao plenário para a votação.
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, felicito o nobre Senador José Fogaça
pelo esforço e pela ·competência de reunir as amplas
propostas e apresentar o texto que foi aprovado.
Sei que esse é o texto que S. Exª conseguiu
fazer na busca do entendimento entre os vários grupos de Parlamentares, Deputados e Senadores, e o
pensamento do Presidente da República. Respeito
esse trabalho, mas votarei contra a matéria. Votarei
contra, porque, ao longo da minha vida, tenho seguido uma linha em que, muitas vezes, tenho me dado
mal; as coisas têm saído errado. Mas tenho uma série de princípios dos quais não abro mão. Não significa que os meus princípios sejam melhores do que
os de todos os meus companheiros e colegas e que
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eles não os tenham. Pelo contrário, a partir do Senador José_j=Qgª_@, giJ~ é um dos homens mais dignos, mais sérios, ma[s competentes, mais ilustres
que conheço da vida pública, cada um tem os seus.
E não se diga que não tentei ajudar. Ajudei de
duas formas. Quando era Senador de Oposição e
apareceu aqui a primeira emenda sobre medida provisória, aprovada pela unanimidade na Câmara dos
Deputados, de autoria do então Deputado Jobim, fui
o Relator indicado. E, assim, dei um longo parecer,
fazendo análiseda medida provisória no Brasil e no
mundo. A matéria não fOi votada. Assumiu a Presidência o Sr. Itamar Franco. Fui
seu Líder nesta Casa. Em nenhum momento procurei um Parlamentar ou_ fiz qualquer pronunciamento
diferente daquele que tinha feito quando Oposição
ao Sr. Collor e contra as medidas provisórias.
Por isso, Sr. Presidente, fico apenas na origem
dos fatos. Medida provisória faz parte do regime parlamentarista. Quando a Constituinte, que teve como
Relator o Senador Bernardo Cabral, apresentou sua
proposta para ser votada no plenário, tinha medida
provisória, mas tinha também o parlamentarismo.
Caiu o parlamentarismo e, se vivêssemos num
país que fosse realmente sério na sua essência, na
sua maneira de ser, automaticamente, quase que por
emenda de redação, teria que ter caído o instrumento
da medida provisória. Agora, vemos pessoas defendendo a reeleição porque ela existe nos Estados Unidos e na França. Mas não há país no mundo de regime pre~~ncia_l~ta qu~tenll_a medida provisq_ri_a._ _ __
Como se diz que, na mecânica atual, na rapidez dos fatos atuais, Poder Executivo não pode ficar a espera da lentidão do Legislativo, apresentei
uma proposta acabando com a medida provisória e
acrescentando um instituto pelo qual o Presidente
da República poderia agir.
Agora, não é o Congresso Nacional que vai
agir equivocadamente; o Congresso Nacional vai assumir e teremos medida provisória por 3 mais 3 meses, totalizando 6 meses. E é o Congresso Nacional
que, sem um debate mais aprofundado, vai abrir
mão de poderes seus, abrir mão de prerrogativas
suas para entregá-las ao Presidente da República,
que, a partir de agora, em uma série de fatos que
necessita do Congresso, não precisará mais.
Ora, Sr. Presidente, isso está sendo feito na
mesma hora em que se quer-aprovar a reeleição
do Presidente da República. E Senadores apresentaram umaemendaque estabelece que Governador e PrefelÍÕ,-parã serém candlctãtos
reeleição, têm que deixar o mandato. Mas o Presidente,
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da República pode ser candidato à reeleição e permanecer no cargo.
Governador, &. não ser o de Santa Catarina,
não pode reeditar medida provisória. Prefeito não
pode editar medida provisória. O Presidente da República pode! O Presidente da República pode editar
uma medida provisória que mude o resultado da
eleição 70 horas antes da eleição! E os Parlamentares que vão votar agora no sentido de que a medida
provisória seja de seis meses, são·os mesmos que
assinaram a emenda 'reeleição sim; Presidente da
República pode ficar, mas Governador cai fora."
Votar "sim', Sr. Presidente, chegar a um casuísmo dessa natureza, assumirmos essa responsabilidade... Não! Não foram medidas militares! Não é
pressão! Não digam aqui que estamos votando com
medo do Presidente Fernando Henrique. Não é verdade! O Congresso está votando porque quer.
E digo mais, vai ficar na história a aprovação
pela Câmara, há três anos, da emenda sobre medida provisória de grande jaez, perfeita, correta, real,
justa, de autoria do então Deputado Jobim. E aquela
emenda sobre medida provisória, aprovada por unanimidade na Câmara, o Senado engavetou durante
3 anos e meio.
Sr. Presidente, V. Ex" tem o grande mérito que
o Presidente José Samey não teve, que o Presidente Humberto Lucena não teve, que o Presidente
Mauro Benevides não teve, qual seja, o de, sob a
sua tutela na Presidência, ser regulamentado o uso
de medidas provisórias. Vai sair daqui mas, sincera--mente, Sr. Presidente, pelo respeito que V. Ex" tem
e merece, eu preferia que ficasse na gaveta do que
sair como está saindo.
Na semana que vem vão votar a questão da
reeleição; agora, quero ver como é que os Parlamentares que votarão esta emenda sobre medida
provisória terão a coragem de rejeitar a Emenda do
PT que define que se afastem todos: Presidente,
Governadores e Prefeitos que pretendam concorrer
à reeleição. Mas têm alguns que dizem: "O Presidente não, o Presidente fica. O Governador sai. • É
claro que temos muitos colegas candidatos a Governo de Estado e, ao que eu saiba, não temos nemhu_m_
colega candidato a Presidente da República. Mas,
pelo amor de Deus, nesta hora e neste momento,
em um caso de emenda constitucional, pensar que
se está legislando dessa maneira é dramático, é
cruel!
Por isso, Sr. Presidente, reconheço que a proposta tem avanço. Reconheço o mérito do Senador
José Fogaça, pois sei que, a partir de agora, depois

)\-1aj()l997

de 6 meses, pelo menos, cai a matéria, morre a matéria. Isso é positivo? É. Isso é real? É. Até agora, o
Presiêieirite-eclíl:ava 40
em -40 meses, mas
agora só poder<fedifar uma vez-e profrogàr por mais
seis meses. Aí termina.
Mas é riiuitô põüco, Sr. Presidente, até porque
medida provisória já reeditada e que vale por 6 meses, depois, praticamente;-não fem mais o que fazer.
Isso sem falar cfue-, nes$es·s meses; não se contam
os recessos. Se os 6 meses terminarem em dezembro, não se conta nem dezembro, nem janeiro e nem
15 dias de fevereiro. Não seriam mais 6 meses; seriam 8 meses e 15 dias!
Sr. Presidente, votarei com poucas pessoas,
rrias voto contra, -tom -o maior resp-eito, com o maior
carinno; éóm o mâiór afeto e· com a maior-admiração
peiô-senadór Jóse'FogãÇã. A minha tradição, a minha vida e a minha maneira de ser não impedem
que eu altere o meu-comportamento, seja qual for a
matéria discutida.
Voto contra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Continua em discussão a matéria.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares. ·
-- -Ó-SR. ANTONíõ CARLOSVALADARES (Bloco - SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, compreendo o
esforço da Presidência -da Casa para promover mudanças na Constituição visando limitar a edição de
medidas-proVisonas.
Mas, sinceramente, o que esperá-.lainos é que
esse dispositivo constitucional, em vez de ser alterado, fosse totalmente extinto, revogado. Esse deveria
ser o caminho segUido pelo Pó<:fer Legislãtivb, que,
cada vez mais, cede os seus poderes ao Executivo.
As medidas provisórias, como todos sabemos,
decorreram do fato de que, nó Brasil, seria instalado
o -re_Qime pârlamentansfa. ·com a â~IJlJbada, pelo
plebiscito, da pÕsSlbilidade de -te-rriiõs es5e siStema
de governo, não se justificaria a adoção da medida
. provisória
inClUSão-ria Constituição Federal.
___ Um exemplo, Sr. Presidente, da estranheza da
existência da medida provisória é o-é:asoaaNIP que
_c_riou o Proer. Não sei a data da criação do Proer,
não me recordo quando-e-ssa -medidaprovisõria;
_pela primeira vez, -foi editada - deve ter sido em
UlQ5. t,1ªs_qprazo de vencimento da suaúltima edição o Cifa31demalo;-ou'sefa,'"o Prõer; nesse dia,
se não tiver uma nova reedição, vai acabar, no Brasil. E já era hora de acabar, porque o Proer já conseguiu salvar dezenas de bancos falidos, já conseguiu
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subtrair recursos vultosos não só dos correntis1asjn,~ __liel Q_qu_ê, Q poderá chegar a estar em vigor por 240
dias uma medida provisória.
vestidores, mas também do próprio País. A União
Isso significa também, Sr. Presidente, que váteve que assumir, em muitos casos, a parte podre
-ria:s-medidas,-como há pouco disse o Senador Pedro
dos bancos que foram fechados.
Sr. Presidente, a toda hora e a todo instante
Simon, poderão ser editadas pelo Presidente da Rediz-se que o sistema financeiro está totalmente regupública às vésperas do pleito eleitoral. E não há nenhuma proibição, porque Sua Excelência é o Presilarizado, equilibrado e que não há mais ameaças de
crises sistémicas - como se apregoou por ocasião - --dente! Antes e depois das eleições, qualquer medida
da implantação da CPI dos Bancos; essa CPI foi
provisória pode ser baixada, legalmente aceita, e
derrubada tão-somente porque se previa, caso ela
nem o Supremo Tribunal Federal poderá revogá-la,
quanto mais o Poder Legislativo, que a toda hora e a
funcionasse, uma crise sistémica. Hoje, pouccs são
todo instante se recusa a julgar medidas provisórias
os bancos sob ameaça de fechamento (aliás, não
que há muito tempo estão tramitando no Congresso
existe mais nenhum, o último foi o Bamerindus, mas
o Governo resolveu a sua situação). Então, não há
Nacional!
mais ameaça de alguma instituição maior colocar
Sr. Presidente, louvo o esforço de V. Exª em
em perigo o funcionamento normal do sistema finanapressar a apreciação desta matéria, porque foi iniceiro no Brasil.
ciativa de V. Exª, por isso louvo a sua atitude. Mas,
De sorte, Sr. Presidente, que eu gostaria de
lamentavelmente, a Casa deveria ter apresentado
votar favoravelmente ao substitutivo do Senador
uma outra alternativa e não esta, que diminui as
José Fogaça, mas, em face da maior força que esse
prerrogativas do Legislativo.
substitutivo dá ao Presidente da República - uma
Sr. Presidente, votarei contra o substitutivo do
força injustificável, até a possibilidade de fazer transnobre Relator.
formações em ministérios, de alterar a Constituição
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
em outros artigos que não o art. 62 -, eu não deveO SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
rei, lamentavelmente, votar com o parecer relatado
- Continua em discussão.
pelo Senador do Rio Grande do Sul, que fez um esO SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
forço enorme para apresentá-lo na Comissão de
peço a palavra para discutir.
Constituição, Justiça e Cidadania e no plenário. Pelo
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
menos três edições desse parecer foram elabora- Com a palavra o Senador Roberto Freire para disdas, e cada uma delas de forma diferente, sob a
cutir.
orientação do Governo Federal, que a toda hora e a
O SR. ROBERTO FREIRE - (BLOCO/PPS todo instante mudava de opinião sobre essa matéria.
PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Eu gosVou ler aqui a Medida Provisória do Proer:
taria de discutir, porque vou definir um voto diferente
MP no 1.507-19, de 30-4-97, publicada
daquele que o Líder do Bloco irá propor.
no DOU de 2-5-97.
- ~ Penso que seria interessante que o Congresso
exercitasse mais a autocrítica. Fala-se muito que as
Dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá oumedidas provisórias ficam aqui durante anos, coloIras providências. (Mensagem no 245/97cando-se a culpa desse processo, única e exqlusivamente, no Executivo. Essa é uma crítica que vem
CN-n2 487/97, na origem.)
Qualquer cidadão brasileiro, Sr. Presidente,
sendo feita por todos, inclusive por nós e, particularque não entenda o que é uma medida provisória, vai
mente, pelo Judiciário.
estranhar isso. O Proer não foi criado por uma medi-~--Seriá importante que verificássemos a possibida provisória em 1995? Como é que está na Mensalidade de que o Congresso, antes dos 30 dias de vigência, preparasse a --rejeição de qualquer medida
gem n° 245 o ano 1997? Isso significa que, no regime presidencialista, o Presidente Fernando Henriprovisória. Devemos buscar nossa responsabilidade
que tem o privilégio de fazer o que quiser com o
nesse processo. Mas o que está ocorrendo é uma
Proer, porque o Congresso Nacional nada decide a
maioria que prefere não assumir o ônus de se definir
~-~-- politicamente em tomo das matérias que as medidas
respeito.
E, agora, com a alteração feita pelo Relator, se
provisofiàsadotam, como é o caso do Proer, da
dentro de 90 dias o assunto não for decidido, poderá
Vale do Rio Doce ou qualquer outra medida provisória que venlià; desde-o Governo Collor, o programa
haver uma prorrogação para 180 dias. Ou seja, 6
meses mais o recesso, mais os feriados, mais não
de desestatização, analisássemos por que a maioria
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recua em aprovar ou rejeitar as medidas provisórias
gundo, tem o aspecto positivo de criar, diferentee prefere ficar sem se definir, colocando como resmente do que tínhamos na-época da ditadura, o deponsabilidade única do Executivo.
curso de prazo da perda de eficácia, se a medida
Seria muito importante que nós, não apenas da
provisória não for apreciada pelo Congresso no praOposição mas todos os parlamentares, fizé5sen:\os - -'40previsto na Constituição.
isso, até para que possamos melhor responder" as
Esse dado vai evitar que se tenha um novo
críticas que a sociedade faz por esse absurdo e
Proer vigente há mais de dois anos, que tenhamos
esse abuso, que é termos uma legislação provisória
um Plano Real, que teve um período de gestação
e permanentemente sendo modificada pelas reedipara parir um plano que todos, hoje, torcem para
ções de trinta em trinta dias.
que continue tendo sucesso.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. ExA um
Quantas medidas provisórias estão nó Conaparte, nobre Senador Roberto Freire?
gresso há mais de dois anos, sendo reeditadas perO SR. ROBERTO FREIRE - Pois não, nobre
manentemente? Para o futuro, com essa emenda
Senador Pedro Simon.
· aprovada, podemosHdizer que isso não mais vai
ocorrer, mesmo que não tenhamos cumprido com a
O Sr. Pedro Simon- Nobre Colega, V. ExA
nossa obrigação na apreciação dessas medidas proestá abordando um outro ponto também da maior
visórias. Esse é um dado importante, e isso é o que
importância. Concordo inteiramente com o que V.
me faz, fundamentalmente, dizer que quero assumir
ExA está dizendo. Longe de pensar V. Ex" ou quem
a responsabilidade perante à sociedade de que no
quiser, que estou aqui olhando para o Executivo e
Congresso, particularmente no Senado, votei favoradizendo que a culpa é dele. A culpa é nossa. V. ExA
velmente a parar com esse abuso, mesmo que não
tem razão: a culpa é nossa. Não se pode dizer. "reeseja o ideal. Eu já disse, numa outra oportunidade:
ditou quarenta medidas provisórias, etc, e o Executinuma Casa pluralista, na complexidade que é o provo fez•. Nós somos responsáveis. Podemos até arcesso democrático, evidente que se lute por consengumentar que são os responsáveis, porque em trinta
sos, não por afirmações de ideais de quem quer que
dias é muito difícil que a Comissão dê o parecer,
seja, muito menos de partidos.
seja votado na Câmara, etc. Passamos quatro anos
sem encontrar a solução. Nós- V. Ex" tem razãoNós, como Oposição temos dificuldades de fasomos responsáveis. Somos responsáveis porque
zer aquilo que poderíamos pensar e pensar numa
não cuidamos da legislação, não nos preocupamos
oposição que amanhã seja Governo. Não a oposicom a legislação, e me perdoe V. ExA, somos resção simplesmente maniqueísta, de ser contra o Goponsáveis agora porque, quando cuidamos, cuidaverno, porque isso não é uma política do Governo, é
mos da maneira dolorosa como estamos cuidando.
uma questão institucional que estamos resolvendo.
O SR. ROBERTO FREIRE - Eu gostaria de diE vai valer não apenas para o Governo Fernando
zer ao Senador Pedro Simon que o que coloquei
Henrique Cardoso, valerá para todo Governo, inclunão tem nenhuma vinculação direta com qüem quer· --sive o nos5o, se formos vitoriosos~
que seja. Estou falando de uma crítica generalizada
Nesse sentido, tem meu voto favorável, mesmo
que existe na sociedade brasileira e que aqui encontendo divergências em relação à questão de prazos,
tra respaldo. Posso e citei o Poder Judiciário porque
à discussão quanto ao problema do recesso, com alhoje estamos assistindo, no Brasil, a toda uma mobigumas divergências em relação ao que1oi acrescenlização do Poder Judiciário contra as medidas provitado dando poderes ou retomando poderes ao Exesórias, inclusive dizendo que é uma exorbitância do
cutivo, retirando-os do Congresso, mesmo com toPoder Executivo. Estou querendo distribuir respondas essas restrições, quero manifestar meu voto fasabilidade, não estou aqui querendo eximir da resvorável à emenda constitucional.
ponsabilidade o Executivo.
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Essa emenda constitucional que estamos vo- Continua em discussão. (Pausa.)
tando hoje tem alguns aspectos importantes a serem
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
salientados. O primeiro deles é que é- uma resposta
discussão.
concreta do Parlamento, e o Parlamento tem que
dar uma resposta à sociedade de que está preocuTratando-se de emenda constitucional e sendo
pado com esse tipo de legislação que temos, provivisível que no plenário não há quorum suficiente
para votação, adio a votação para o dia 14, como
sória e permanentemente, de 30 em 30 dias sendo
modificada; precisamos dar essa resposta. E, seitem principal da pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 57, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 306, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 57, de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econõmicos
como conclusão de seu Parecer nº 175, de
1997), que autoriza o Governo do Estado do
Ceará a contratar operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no
valor equivalente a até quarenta e dois milhões de dólares norte-americanos, destinada ao financiamento parcial do Programa de
Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará - PROARES e a conceder
contragarantia ao mesmo financiamento.
A Presidência esclarece ao Plenário que no
Parecer 175, de 1997, da Comissão de Assuntos
Econõmicos, no título •contragarantidor", constou,
por equívoco, a remissão ao art. 169 da Constituição
Federal, quando a remissão pertinente é ao art. 167,
IV, da Constituição Federal, o que será devidamente
retificado na redação final da matéria.
Esclarece, ainda, que à proposição poderão
ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Sérgio Machado para discutir.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB -CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, o Projeto de Resolução n2
57, de 1997, merece meu total apoio, pois está regularmente instruído e, principalmente, pelo conteúdo
estritamente social da proposta.
Trata-se, Senhoras e Senhores Senadores, de
autorização de financiamento a ser contratado pelo
Governo do Estado do Ceará, com o aval da União,
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento,
destinado ao Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará - PROARES.
Como bem ressaltou o relator, Senador Lúcio
Alcântara, busca-se com o Proares o equacionamento à problemática da· condição social de crianças
e adolescentes carentes, com grave risco, tanto para
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elas quanto para as suas famílias e para a sociedade como um todo.
Destaque-se que o programa está estruturado
na integração do Estado e dos Municípios, principalmente dc:nntenoçcom vistas·à-geraÇaó dê opõrtuni~
dades de acesso a educação, saúde, empregos, enfim, em diversas áreas de atuação social tendentes
à construção de um horizonte para a futura geração
nosso Estado.
de ciianças e jovens

ao

Com este fito, está definido como objetivo geral
do programa a melhoria das condições de vida de
crianças e adolescentes de O a 17 anos em situação
de risco pessoal e social através de sua integração à
família, escola e comunidade.
Ao empreender a participação municipal, o programa aproxima do destinatário -final - a criança e o
adolescente - os seus empreendedores, contemplando a participação comunitãria e a intervenção integrada dos setores de saúde, educação, cultura e
ação social.
Promovendo o fortalecimento da ação comunitária, o programa viabilizará a implementação de
meios e conhecimentos por parte da população carente dos municípios, fazendo com que os beneficiários adquiram condições de avaliação critica e, conseqüentemente, tenham consciência da sua influência no
processo de destinação, aplicação e gestão adequada
dos recursos públicos alocados à área social.
Todo o processo de amarração e interação dos
diversos núcleos de integração social, Sr. Presiden--te, tem como filosofia a demonstração, para uma
parcela da sociedade - precisamente aquela mais
carente - de que é possível a passagem de uma situação de inação absoluta para a assunção de seus
destinos.
E o grande mérito do Proares se fundamenta
no seu foco, que está direcionado basicamente para
aqueles indivíduos que sufocaram os cidadãos que
estão dentro deles.
E isto será feito naturalmente, conferindo responsabilidades às comunidades, para que despertem nos seus membros aquele cidadão sufocado e
que as suas aspirações por justiça social, antes tão
reprimida, possa se materializar através de esforço
próprio.
A concretização desses objetivos, tendo como
público alvo crianças e adolescentes, projeta para
um futuro próximo a existência de adultos conscientes de que podem construir o seu próprio destino e
ajudar a formar uma sociedade mais justa e mais
fraterna.
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Para viabilizar o resgate da cidadania de parcela importante da população cearense é que encaminho voto favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sr"s e Srs. Senadores que o aprovam qut:liram permanecer sentados.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
Sobre a mesa, parecer oferecendo redação fi~
nal, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
PARECER N2 195, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Res.olução nº 57, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 57, de 1997, que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com o aval da União, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor
equivalente a até US$42,000,000.00 (quarenta e
dois milhões de dólares norte-americano), destinada
ao financiamento parcial do Programa de Apoio às
Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado do Ceará-Proares e a
conceder contragarantia ao mesmo financiamento.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteRaviano Melo, Relator - Junia Marise - Carlos
Patrocínio - Lucidio Portela.
ANEXO AO PARECER Nº 195, 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 2

,

DE 1997

Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com o
aval da União, junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor
equivalente a até US$42,000,000.00 (quarenta e dois milhões de dólares norteamericanos), destinada ao financiamento
parcial do Programa de Apoio às Refor-
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mas Sociais para o Desenvolvimento de
CriariÇãs·e-Adolescentes no Estado do
Ceará-Proares e a conceder contragarantia ao mesmo financiamento.
Senado Federal resolve:
... Art. 12 É o Estado do Ceará autorizado, nos
termos da Resolução nº 69, de 1995, do Senado Feaeral, a contratar e oferecer contragarantia à operação de crédito externo jurito ao Banco lnteramericanõ âe Desenvolvimento - BID, no valor equivalente
a até US$42,000,000.00 (quarenta e dois milh.ões de
dólares norte-americano).
Parágrafo único. A operação de crédito autorizada destina-se ao financiamento do Programa de
Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento
de Crianças e Adolescentes no Estado do CearáProares.
Art. 2º É a União autorizada, nos termos da
Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n2 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a
conceder garantia à operação de crédito externo autorizada no artigo anterior.
Art. 32 A operação de crédito terá as seguintes
características:
a) mutuário: Estado do Ceará;
b) mutuante: Banco lnteramericano de Desenvolvimento _ BID;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) contragarantidor: Estado do Ceará, mediante a vinculação de cotas das transferências constitucionais, previstas nos arts. 157 e 159 e receitas próprias geradas pelos impostos a que se refere o art.
167, IV, da Constituição Federal;
e) valor: US$42,000,000.00 (quarenta e dois
milhões de dólares norte-americanos), de principal,
equivalentes a R$43.621.200,00 (quarenta e três milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais),
·
a preços de 31 de dezembro de 1996;
f) juros: sobre os saldos devedÕr.;s diários do
empréstimo, a uma taxa anual para cada semestre a
ser determinada pelo custo dos empréstimos qualificados tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescida de uma margem expressa em termos
de uma percentagem. anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua política sobre taxa
de juros;
g) comissão de crédito: 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do financiamento, que não seja
na moeda do país do mutuário, começando a vigorar
aos sessenta dias da assinatura do contrato;
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h) prazo de utilização dos recursos: cinco anos
a partir da vigência do contrato;
i) destinação dos recursos: à execução do Programa de Apoio às Reformas Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes no Estado
do Ceará_ Proares;
j) condições de pagamento:
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, tanto quanto
possível, iguais. A primeira prestação deverá ser
paga na primeira data em que deva ser efetuado o
pagamento dos juros, uma vez transcoridos seis
meses contados da data prevista para o desembolso final do empréstimo e a última até 25 de outubro de 2021;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 25
de abril e 25 de outubro de cada ano, a partir de 25
de abril de 1997;
I) comissão de inspeção e supervisão geral:
US$420,000.00 (quatrocentos e vinte mil dólares rior~
te-americanos). a serem desembolsados em prestações trimestrais, tanto quanto possível, iguais, ingressando na conta do mutuante independenemente de solicitação do mutuário.
Parágrafo único. As datas estipuladas para repagamento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de celebração do contrato.
Art. 4º O Estado do Ceará, previamente à assinatura do contrato, deverá cumprir as condições estipuladas na cláusula 3.02 do instrumento do empréstimo.
Art. 5° Esta autorização deverá ser exercida no
prazo de quinhentos e quarenta dias contado da
data de publicação desta resolução.
Art. 62 Esta resolução 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 redaçãofinal.
Em discussão a redação finai.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Hem3:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 5, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 1997 (n°
2.576/96, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação aó in-ciso i do art. 22 da Lei nº 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, tendo
Parecer favorável, sob n2 149, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno. Passa-se
assim à discussão.
Em discussão.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
diSÇt.Jssão e passa-se à fase cJJ3 vot<J.cão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à sanção

-É osegliinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 5, DE 1997
(NI! 2.576196, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dá nova redação ao inciso I do art.
22 da Lei nº 8.829, de 22 de dezembro de
1993, que cria, no Serviço Exterior Brasi- leiro, as Carreiras de Oficial de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso I do art. 22 da Lei nº 8.829, de
22 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 22 .........................................;....... .
I - estágio inicial mínimo de dois anos
de efetivo exercício na Secretaria de Estado;
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
. ..
publicação.
~ Q SR. P_F!!;SJDE.tm: .(Ant.Qflio Caria&. Magalhães)
- Esgotada as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 324, de urgência, lido no Expediente, para o
Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia da sessão do segundo dia útil
subseqüente, nos termos do art. 345, do Regimento
Interno.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de cinco minutos, conforme determina o Regimento
Interno.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, desejo comunicar ao Plenário que estáse desenvolvendo em São Paulo um simpósio sob o
nome de São Paulo Sem Medo, promovido pela
Rede Globo e pelo setor de estudos da violência da
Universidade de São Paulo.
Episódios lamentáveis de violência que têm
ocorrido ultimamente, principalmente em São Paulo
e no Rio de Janeiro, aumentando o índice de criminalidade, e de fatos dolosos envolvendo policiais,
têm trazido à sociedade uma grande preocupação
tomando a nossa uma "população prisioneira do
medo".
Sr. Presidente, fui convidado a participar amanhã, às 16 horas, da mesa que vai discutir o resultado dessas apresentações que foram feitas por autoridades internacionais em matéria de violência e de
sistema de segurança pública. Gostaria, portanto, de
contar com o beneplácito de V. Ex!'.
Desejo participar do encontro, porque considerei honroso esse convite feito a mim como membro
do Senado. Quero dizer que se trata de um assunto
do qual jamais me afastei, apesar de estar por dois
anos nesta Casa, porque me sinto sensibilizado
diante da grande angústia por que passa a população.
Percebo que há,. Sr. Presidente, Sr!s e Srs. Senadores, muito improvisação com relação ao assunto. Todos querem apresentar projetes e teses, mas
ninguém vai ao âmago das dificuldades por que têm
passado as autoridades responsáveis pela segurança pública.
Amanhã, estarei discutindo o resultado dos
pronunciamentos e das sugestões que foram apre·
sentadas. Eu gostaria de ter a aprovação desta
Casa para participar, em nome do Senado Federal,
da reunião resultante do simpósio promovido pela
Rede Globo e pela Universidade de São Paulo.

___ .. ______ Maio 199_7

O SR. PRESIDENTE {Antonio Caries Magalhães)
- Com a palavra o Senador Abdias Nascimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (BLOCOIPDTRJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente,Sr"s e Srs. Senadores, sob
as bênçãos de Olorum, inicio meu pronunciamento.
Ocupo hoje esta tribuna para homenagear dois
brasileiros ilustres. Cada um a sua maneira e no seu
campo de atuação, deu importantes contribuições à
nossa cultura, ajudando o Brasil a se tomar conhecido no exterior como algo mais do que o País do
samba e do futeboL Dois brasileiros que jamais se
envergonharam de sua terra ou de sua gente e que
jamais se sentiram inferiores perante a cultura de
outros povos, mas, ao contrário, sempre reafirmaram e defenderam a riqueza de nossa diversidade
cultural, inesgotável manancial de possibilidades em
todos os campos do saber, infelizmente ainda subestimado por tantos brasileiros.
Minha primeira homenagem é, infelizmente,
uma homenagem póstuma a um homem que sempre admirei e de quem o destino teve o capricho de
me aproximar não no Brasil, mas em terra estrangeira, nos tempos do exílio forçado pelo regime militar.
Refiro-me ao grande educador Paulo Freire, falecido no último dia 2, em São Paulo, vítima de enfarte, que_o_mur\âo inteiro reverencia como o criador
do revolucionário método de alfabetização que leva
o seu nome- o Método Paulo Freire.
Nascido em Recife, a 19 de setembro de 1921,
em uma família pequeno-burguesa que, segundo ele
próprio, "lutava fanaticamente para não perder sua
posição de classe· - o que não o impediu de viver
em primeira mão a dolorosa experiência da fome ·,
Paulo Freire não via como missão da educação o
mero adestramento da mão-de-obra para o mercado
de trabalho. Para ele, que considerava o fenômeno
educativo um ato político, cabia à educação desenvolver o senso crítico de cada aluno com respeito à
-verdadeira cidadania.
Formado em Direito e livre docente em História
e Filosofia da Educação, foi na década de 40 que
Paulo Freire iniciou suas experiências com educação de adultos em áreas proletárias urbanas e rurais, começando a formular o método que um dia o
tomaria internacionalmente conhecido. No início dos
anos 60, Miguel Arraes, então Prefeito de Recife,
convidou-o parei-ser-o Coordenador do Projeto de
Educação de-AdiJltos, que1ntegravaõ Movimento de
Cultura Popular. O período em que dirigiu o projeto de 1961 a 1968- serviu para que ele aperfeiçoasse
o seu método, que acatiou sendo aplicado integral-
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mente, pela primeira vez, na cidade de Angicos, no
Rio Grande do Norte. O êxito da experiência atraiu
as atenções de Paulo de Tarso, então Ministro da
Educação, que o chamou para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. Por pouco tempo, porém. Logo entraríamos no período sombrio da ditadura militar. Preso como 'subversivo', Paulo Freire
ficou 75 dias numa cela do Quartel do Exército em
Olinda. Enviado para o Rio de Janeiro, onde foi solto, asilou-se na Embaixada da Bolívia, de onde partiu para um exílio de mais de 15 anos, que incluiu
Chile, Estados Unidos - onde lecionou na prestigiosa Universidade de Harvard -, Suíça e Guiné-Bissau.
Na África, em particular, onde me encontrei com ele
duas vezes, suas teses inspiraram campanhas de
alfabetização em vários países, particularmente na
Guiné-Bissau e na Tanzânia.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dos
mais de 50 livros que Paulo Freire escreveu, o mais
famoso é, com toda a certeza, Pedagogia do Oprimido, publicado em 1970 e traduzido em dezenas de
idiomas. Essa e outras obras, como A Educação
como Prática da Liberdade, Cartas a Guiné-Bissau,
Ação Cultural para a Liberdade, Extensão ou Comunicação, Educação e Mudança, Medo e Ousadia e
Pedagogia da Pergunta valeram-lhe o Prêmio Internacional de Educação, concedido pela Unesco em
1975. E também, evidentemente, muita incompreensão. Em 1978, por exemplo, seus livros foram proibidos pelos ditadores de plantão na Argentina, acusados de servir como 'meio de penetração do marxismo nos âmbitos educativos'.
Em 1979, ao retomar ao nosso País, Paulo
Freire começa, como dizia, a 'reaprender o Brasil'.Longe, porém, de renegar suas idéias, reitera sua
opção pela educação libertadora, a seu ver a única
alternativa à 'educação que domestica'. Vai lecionar
na PUC de São Paulo e em 1989, aos 67 anos, assume seu último cargo público: o de Secretário Municipal de Educação .9a cidade de São Paulo no Governo de Luísa Erundina.
Infelizmente, Paulo Freire morreu sem que o
Brasil sequer tivesse enfrentado com um mínimo de
eficácia o desafio de montar um programa sóllcfoe
abrangente de alfabetização de adultos das camadas desprivilegiadas de nossa população. Cabe-nos
aproveitar seu legado não apenas como ponto de reflexão, mas sobretudo como ponto de partida na
abertura de novos caminhos que nos levem a superar, de uma vez por todas, esse problema tão grave
e tão típico de nosso subdesenvolvimento. E, nesse
processo, construir uma cidadania sólida e respon-
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sável, ferramenta indispensável à consolidação da
democracia e à c6ncretização do sonho de um Brasil
desenvolvido e socialmente justo.
Pois foi esse sonho que o iluminou enquanto
caminhava no exílio injusto que lhe impuseram. Todos exilados, nos encontramos em Nova Iorque:
Paulo Freire, o sociólogo Guerreiro Ramos e este
orador. E a conversa foi sobre o nosso Brasil e seu _
povo sofrido. Suas palavras ainda hoje estão vivas
de ensinamentos, numa experiência pedestre e pedagógica que ele _ge11erosamente distribuiu com outros povos. Foi na Tanzânia, no Campus da Universidade de Dar-Es-Salaam, que presenciei sua preocupação espontânea e afetiva com os necessitados
de seu auxílio. Coerente e fiel a seus princípios, ele
ensinou também em Guiné-Bis5a.u, onde pude várias -vezes testemunhar sua figura debruçada sobre
estudantes reunidos debaixo de árvores nas ruas da
cidade, recém-saídas do colonialismo português. O
país ainda não- possuía um sistema de educação.
Paulo Freire trabalhava na organização desse ensino, expandindo a ConSciência de que só a educação
liberta. Faço este registro com o orgulho e a emoção
de render a homenagem e gratidão a um brasileiro
de singular competência pedagógica e de incomparável sentimento de solidariedade humana.

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, depois
.de um período de baixa, ocasionado pelas dificuldades econômicas geradas com o Plano Collor e o verdadeiro desmonte das instituições de apoio à cultura, ocorrido na gestão daquele Presidente, o cinema
brasileiro começa a dar sinais de franca recupera- Çã6. sucessos de publico- de critica, t_lí_111e!; cc)r!io- i='equeiiii bicionáno Amoroso ou-b que é isso, companheiro? Demonstram cabalmente que as platéias
brasileiras, embora massacradas por uma produção
internacional de gosto muitas vezes duvidoso, são
capazes de responder com generosidade quando
expostas a um produto nacional feito ~m qua:Jidade
e técnica.
Quis o destino que este momento em que renasce o cinema brasileiro fosse marcado pela homenagem que o famoso Festival de Cannes estará fa_:_
zendo no próximo dia 11 de maio, em sua qüinquagésima edição, ao ator e diretor Anselmo Duarte de quem tenho a honra de me considerar um amigo
-, o único brasileiro laureado com a Palma de Ouro,
o prêmio máximo desse festival, pelo filme O Pagador de Promessas. Nessa homenagem, Anselmo
Duarte estará na companhia de alguns dos mais
consagrados di retores de todos os tempos, como o
sueco Ingmar Bergman. Fato que se toma ainda
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mais notável quando se sabe que nomes como Alan
Resnais, MiJos Forman, Bernardo Bertolucci, JeanLuc Goddard, Woody Allen e Peter Greenway não
obtiveram tal indicação.
Rodado em 1962, com Leonardo Villar e Glqria
Menezes nos principais papéis, O Pagador de Promessas rendeu a Anselmo Duarte todas as alegrias,
mas também a incompreensão e - para falar a verdade com todas as letras - a inveja profunda de setores do cinema e da critica que jamais o perdoaram
por ter chegado antes aonde todos queriam chegar.
Impecável do ponto de vista técnico e artístico,
O Pagador de Promessas foi exibido em todas as
partes do mundo, sempre com a melhor repercussão. Isso valeu a Anselmo, em seu retomo ao Brasil
após receber o prêmio em Cannes, uma recepção
calorosa por parte do público, para o qual a Palma
de Ouro era uma espécie de Copa do Mundo do cinema. Curiosamente, porém - como muitas vezes
acontece em nosso País -, o troféu obtido não lhe
escancarou, como seria de se esperar, as portas
dos subsídios e financiamentos para outras produções. Pelo contrário. Polêmico e afirmativo, Anselmo
cultivou calorosamente suas desavenças com alguns segmentos do cinema, os quais, por sua vez,
graças à ocasional influência de que desfrutava,
sempre procuraram interpor todos os obstáculo possíveis à sua atividade de criador cinematográfico.
Tratava-se, sem dúvida, de uma controvérsia a respeito de concepções artísticas antagõnicas, saudável ao processo criativo.
Depois de passar da Atlântida, do Rio de Janeiro - onde ganhava mais que Oscarito e Grande
Otelo, os grandes sucessos de bilheteria da época-,
à Vera Cruz, de São Paulo, que o contratou a peso
de ouro, Anselmo Duarte resolveu, aos 37 anos, dedicar-se à carreira de diretor. Nessa qualidade, realizou em 1957, aos 37 anos, seu primeiro filme, Absolutamente Certo, uma comédia simpática e bem narrada, tendo como tema os programas de perguntas
e respostas, sucesso de nossa incipiente televisão
da época. Seguiram-se O Pagador de Promessas
(1962), Que/é do Pajeú (1969), Um Certo Capitão
Rodrigo (1970), O Descarte (1973), O Crime do Zé
Bigorna (1977), e Os Trombadinhas (1978). Além
dos episódios O Reimplante, de O Impossível Acontece (1970), Oh! Dúvida Cruel, de,Já Não Se Faz
Amor Como Antigamente, e Marido que volta deve
avisar, de Ninguém Segura Essas Mulheres, os dois
últimos de 1975.
Uma filmografia irregular, sem dúvida, mas
com inequívocos lampejas de genialidade, que, com
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J;ert~za,_SL Presictente,__Sr's

e ~r?- Se_naQQIE"~. J!l:_ __
riam sido muito mais abundantes, não fosse a disputa menor, um traço tão característico de nosso provint:ta:rrism-o-:-culturaJ. Besta-nos agora S<!udar esse
.verdadeiro herói do cinema brasileiro e, ao mesmo
tempo, desculpar-nos, mesmo que tardiamente, pela
incompreensão de que foi vítima em nossos meios
artísticos. Esperamos o talento e a determinação de
Anselmo Duarte, que lhe propiciaram não capitular.
mesmo diante do criticismo mais cruel e irracional
que hoje se propõem a tarefa, árdua mas compensadora, de criar um cinema nacional ao mesmo tempo popular e de qualidade, um cinema do qual O Pagador de Promessas constitui, sem favor algum, o
mais acabado paradigma.
Axé!

Durante o discurso do Sr. Abdias Nascimento, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, os cadastros da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab, indicam que o Brasil
possui capacidade para estocar mais de 88 milhões
de toneladas de grãos em armazéns e silos espalhados por todo o território nacional.
Desses, apenas o equivalente a 45 milhões de
toneladas são credenciados a abrigar os estoques
reguladores do Governo.
Isso equivale a dizer que, de cada dois silos ou
armazéns, apenas um apresenta condições consideradas satisfatórias para estocagem de produtos adquiridos ou financiados pelo Governo Federal.
Nossa safra gira ao redor de 80 milhões.de toneladas anuais, o que significa que te_mos-capacidade para estocá-la toda e ainda manter estoques estratégicos de safras anteriores, correspondentes a
mais de 1 O% da safra anual.
Se considerarmos que nem toda a safra chega
a ser estocada, sendo uma parcela logo comercializada, nossa margem de armazenamento de produtos de safras anteriores sobe sensivelmente, aumentando nossa margem de segurança alimentar.
Onde está, então, a falha no sistema de armazenagem agrfcola brasileiro? Inúmeros estudiosos
do Brasil agrícola apontam perdas de safra que variam entre 10% e 40% da prOdução bruta. Qualquer
desses valores é significativo, se considerarmos
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que, em países desenvolvidos, o limite superior admitido para as perdas está: abaixo de 1%.
Como pode um país que tem a pretensãode
se tomar o "celeiro do mundo" conviver com tal desperdício? Ufanamo-nos de nosso potencial agrícola
e deixamos escapar-pelo ralo boa parte de nosso alimento. Avulta um claro descompasso entre nossos
anseios e a dura realidade.
Seriam, metafórica e literalmente falando, as
fechaduras quebradas, os furos nas paredes, as infiltrações no telhado que fazem de nossos celeiros
vazarem os preciosos grãos, fruto do trabalho árduo
do agricultor, base do projeto de um Brasil de primeira grandeza?
lnexistiria remédio eficaz contra os milhares de
ratos que sorrateiramente invadem os silos e armazéns destruindo, País afora, o estoque de alimentos
dos brasileiros?
Ratos cinza de quatro patas e cauda comprida
ou ratos bípedes de mãos e ganância ainda maiores? Alguma providência objetiva tem que ser tomada para salvar nossa safra.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a agricultura é, neste País, uma questão de segurança nacional. Ela responde por quase metade de nossas
exportações.
A segurança alimentar nacional traduz-se pela
exigência de safras crescentes e suficientes para
nutrir corretamente todo e qualquer brasileiro, além
de gerar estoques estratégicos adequados.
Temos que produzir excedentes indispensáveis
para nossa política de aumento de exportações e
conquista de novos mercados.
Assim sendo, é premente que se corrijam as
distorções em nossa cadeia produtiva, desde o cultivo até os sistemas de armazenagem, transporte e
comercialização.
No que respeita à estocagem, foco central deste pronunciamento, a Conab, em boletim informativo
de janeiro de 1997, dá. conta de que lavrou até aquela data 22.981 ocorrências de irregularidades em armazéns de terceiros. Dessas, 73,9% já estariam solucionadas, 8,1% entregues às mãos da Justiça, restando 6.004 pendências.
Somente no ano de 1996, foram constituídos
1.402 processos por perdas ou desvios em armazéns. Trata-se, evidentemente, de um número alarmante, face ao total de 15.000 unidades de armazenamento cadastradas pela Conab.
Se considerarmos que as ocorrências em 1996
envolvem cerca de 9% dos.armazéns, teríamos im-
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plicados oito milhões das quase 90 milhões de toneladas da nossa safra estocada.
O mesmo boletim da Conab traz explicações
do Dr. Francisco Turra, Presidente da Companhia,
nas quais informa que, em 1996, foram vistoriadas
29 milhões de toneladas dos estoques em AGF e
EGF, isto é, grãos adquiridos ou financiados por em- . pré-stimos do Governo Federal. Constatou-se que
436 mil toneladas haviam sido desviadas, representando 1,5% do total vistoriado.
O mesmo Dr. Turra enfatiza que a Conab teria
condições de fiscalizar 100% dos estoques governamentais. E o restante da safra? Não há qualquer tipo
de controle físico ou sanitário? Esse distanciamento
do Governo em_ relaçã_o ao controle de _qualidade é
que faz países como -os Estados Unidos proibirem a
entrada de produtos brasileiros sob o pretexto de
que não têm fiscalização sanitária na origem.
Nosso sistema de armazenamento, se quantitativamente suficiente, padece de problemas graves,
a exigirem ações corretivas urgentes.
São problemas como o da inadequação da
rede local frente ao tipo de produto demandante
(granel ou ensacado); má distribuição espacial da
rede; qualidade das instalações; existência ou não
- de eqllipamentQs que garantam a qualidade dos produtos estocados; facilidade de escoamento, tanto na
existência de vias quanto de meios de transporte.
Todos eles contribuindo para a instabilidade do
setor agrícola, atingindo diretamente todos os agentes envolvidos, desde os produtores até os consumidores finais.
Obviamente, quaisquer desestruturações, disfunções políticas ou carências tecnológicas, conjunturais ou estruturais, existentes nos diversos estágios da produção, industrialização e comercialização
dos produtos agrícolas afetam direta ou indiretamente o sistema nacional de ensilagem.
.
Conclui-se, por conseguinte, que ainda é extremamente precária a coordenação e ·execução de
uma política de armazenagem. Política que inclua
uma fiscalização efetiva; que defenda margens de
lucro condizentes em todos os estágios; que colabore para evitar a especulação perniciosa, a intermediação desnecessária; que proteja o produtor rural
de preços aviltados e, finalmente, contribua para garantir ao consumidor do mercado interno as quantidades demandadas a preços justos, ou seja, a própria normalidade do abastecimento.
O Governo Federal, desde o período Collor,
decidiu desobrigar-se da manutenção de armazéns
próprios, repassando para Estados e Municípios a
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maioria dos que detinha, conservando menos de
1O% da capacidade de estocagem nacional.
Não podendo fazer retomar o passado, é preciso que o aluai e os futuros governos enfrentem a
rea:idade de lidar com armazenadores privados para
os estoques governamentais.
Há que haver controle férreo e rigor espartano
na cobrança de responsabilidades por perdas e desvios. Impõe-se a busca de soluções político-estratégicas para os problemas que resultam da opção feita. Se não, vejamos.
Tendo em vista o custo dos armazéns em níveL
de fazenda, o acesso a essa infra-estrutura de, apoio
dá-se normalmente aos agricultores com áreas acima de 200 hectares. Observe-se, contudo, que os
grandes países agrícolas têm na ensilagem, na origem, isto é, na fazenda, a parte maior de seu sistema de armazenamento.
Assim se faz na Europa, onde 50% da produção fica na fazenda; na Argentina, com 45%, e, nos
EUA, com mais de 65%.
No Brasil, estamos abaixo de 10%, o que obriga a transferência acelerada da produção para os
agentes coletores, prejudicando o correto beneficiamento do produto e maximizando as perdas.
Ocorrem graves problemas de adequação das
unidades de armazenamento, quanto ao tipo de produto estocado e manuseio dos estoques, além de
atraso tecnológico. Temos poucos armazéns equipados com termometria, aeração, laboratórios, balança
de fluxos etc, que garantam a permanência e a segurança dos estoques, por longos períodos..
Os agentes que operam em nível coletor são
as cooperativas, os armazéns gerais, os Governos
Municipais, Estaduais e Federal. Nesse universo,
verifica-se a real possibilidade da existência de déficit de armazenagem em áreas de expansão da fronteira agrícola e em localidades de crescimento acelerado da produtividade, onde deveriam estar presentes os órgãos públicós reguladores.
Enquanto isso, nas áreas consagradamente
rentáveis, registra-se uma concorrência acirrada entre os agentes armazenadores.
Os armazéns portuários, de acordo com o tipo
de produto, necessitam de novas tecnologias, adaptações e, localizadamente, de aumento de velocidade da recepção e expedição, além de uma maior flexibilidade intermodal.
Em se tratando da formação e guarda de estoques reguladores, nota-se uma ação incipiente e improvisada, tendo em vista a quantidade cada vez
menor de recursos alocados pelo Governo e a falta
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de uma definição clara da política de sustentação da
atividade.
Acentue-se uma precariedade de pesquisa e
de treioamentQ_dc:l pessoal no segmento, principalmente nos últimos 1 O anos, em decorrência da falta
derecursos_c:l_incentil!Q~govemamentais.

Considere-se o anacronismo da legislação correlata, alguns conflitos na normalização técnica e a
ausência de diretriz~s, para se ter um quadro de cores turvas e pouco estimulantes para a agricultura
'do1lrasjJriúéCulQ xxJ.~
__ f'QJ Jalja.j:l(;!_<;ool'denéiçãO, observa-se um crescimento poucb ordenado da capacidade estática,
agravando os problemas da distribuição espacial da
rede, de qualificação e dimensionamento.
De fato, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores,
de acordo com
d;;idos Coniit:l, nossa capacidade está estacionária
redor de 15 mil armazéns
desde 1995, correspondendo a cerca de 89 milhões
de toneladas estáticas.
Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, repetindo o que já disse neste discurso, a agricultura é,
neste País, uma questão de segurança nacional. É a
resposta a muitos dos graves problemas brasileiros,
como a fome, o desemprego, a conquista de novos
mercados consumidores, enfim, até à melhoria de
nossa Balança Comercial.
Todavia, como toda atividade de alto risco, carece de apoio, a nosso ver, cabe ao Governo Federal dar as respostas às questões aqui levantadas,
para o bem do Brasil e dos brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Canos Patrocínio) - Con·
cedo a palavra ao eminente Senador Júlio Campos.
O SR. J0lTO-CAM~OS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srl's e Srs. Senadores, ainda há muito a
percorrer para que se promova a aproximação entre
os níveis de desenvolvimento humano-quê caracterizam o povo brasileiro e o grau de desenvolvimento
económico já alcançado por nosso País. Certamente, não há contraste mais vergonhoso do que esse.
De um lado, um País de economia pujante, uma das
mais industrializadas entre as nações emergentes e
a décima maior do mundo; de outro lado, um Brasil
onde a grande parte do povo é maltratado, mal alimentado, pouco educado e sem moradia.
Esse paradoxo entre estrutura económica e
bem-estar social, no caso brasileiro, ficou claro a
partir das informações apuradas pelo Relª'tório de
Desenvolvimento Humano, publicado recentemente
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
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vimento, o PNUD. Em que pese aos inegáveis avanços dos indicadores sociais brasileiros ao longo das
últimas três décadas, o fato é que, comparado com
os enormes recursos de queCiispomos em razãõ-ao·
tamanho de nossa economia, o desenvolvimento humano no Brasii é pífio, ridículo e mesmo cruel.
Décima economia do mundo, estamos classificados em qüinquagésimo oitavo lugar no que concerne
ao índice de deserrvolvimento humano elaborado pelo
PNUD. Na América Latina, nosso povo vive piores
condições do que, por exemplo, os povos do Panamá,
da Venezuela, do México e da Colômbia. Em relação à
situação do Chile, do Uruguai, da Costa Rica e da Argentina, estamos ainda mais afastados.
À guisa de ilustração, o tempo de escolaridade
do nosso povo é, em média, de apenas quatro anos.
Por sua vez, 16% da população brasileira é analfabeta. Quando se sabe que, no Brasil, considera-se
alfabetizada a pessoa que mal sabe assinar o próprio nome, fica-se imaginando qual seria a verdadeira percentagem de analfabetos no País. Cito, de
passagem, estatísticas sobre escolaridade apenas
para compartilhar com os Srs. Senadores minhas
apreensões a respeito das dificuldades que aguardam o Brasil no processo de globalização em que se
vai adentrando, no qual há pouco ou nenhum lugar
para uma mão-de-obra de baixo nível educacional.
Quanto ao item distribuição de renda - talvez o
indicador que mais reflita o grau de solidariedade
existente em uma nação - não é necessário relembrar que somos o pior Pais do mundo. No Brasil, os
20% mais ricos da população detêm uma -fatia- da
renda nacional 32 vezes superior à dos 20% mais
pobres: um recorde mundial! Fosse má distribuição
de renda esporte olímpico, voltaríamos de Atlanta
com nossa medalha de ouro garantida.
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, tudo
isso nos faz refletir a respeito de que tipo de elite temos sido para este Pais. A situação miserável suportada por grande parte do povo brasileiro envergohha-nos e nos apequena aos olhos da comunidade
internacional das nações. Parece que, no Brasil, ainda não fomos capazes de superar a divisão intransponível entre casa grande e senzala vigente à época
da escravatura.
Feitos esses comentários, porém, gostaria de
me limitar, no restante do presente discurso, à consideração de um dos itens mais importantes no que
diz respeito à eievação do padrão de vida do povo
brasileiro: a habitação.
Ao lado da expectativa de vida ao nascer, do
grau de escolaridade e da renda per capita, indicado-
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res utilizados pelo PNUD para preparar o índice de
desenvolvimento humano dos diversos países, as
condições de moradia figuram como um dos fatores
chaves para o bem-estar da população. Tivessem as
Nações Unidas considerado também a situação habitacional no cômputo do índice de desenvoMmento humano, talvez o Brasil ocupasse urna colocação ainda mais
desfavorável do que aquela que lhe coube.
Pois bem, vejamos. O déficit habitacional no
Brasil é de 12,7 milhões de residências, calculado
por pesquisadores da Fundação Instituto de Pesquisas Económicas da Universidade de São_ Paulo.
Esse cálculo foi baseado em informações obtidas a
partir do censo demográfico de 1991. Desde então
já se passaram cinco anos. No entanto, como esse
período coincide com a falência do Sistema Financeiro de Habitação acredito que a estatística ainda
seja válida. O número respeitável de 12,7 milhões
para o déficit habitacional brasileiro representa uma
estimativa ampla, incluindo a moradia conjunta, na
qual se amontoa mais de uma família, a moradia
precária e a moradia deficiente, a que não conta
com água potável encanada nem sistema de esgoto.
Vê-se que muitos recursos têm de ser mobilizados.
Sãó 12,1 mifhões
unidades que precisam ser
construídas ou dotadas de saneamento básico.
Sr. Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, a reorganização do Sistema Financeiro da Habitação é
matéria complexa, de discussão demorada e envolve uma série de técnicas. Entretanto, existem soluções parciais que possuem a vantagem de serem
mais simples, de estarem ao alcance de nossa mão
e de poderem ser implementadas de forma imediata.
Enquanto se vai desenhando o esboço de uma
nova roupagem institucional a presidir a reestruturação
das políticas públicas voltadas para o setor habitacional, eu gostaria de apresentar uma sugestão que muito
nos poderia auxiliar na diminuição_do déficit habitapional brasileiro em curto intervalo de tempo .. Hoje em dia é crescente a participação, no
mercado financeiro, das entidades fechadas de previdência privada, chamadas popularmente de fundos de pensão. Tais entidades, responsáveis pela
gestão de património pertencente aos empregados
de determinada el]lpresa ou de grupo de empresas,
património que há de responder posteriormente às
aposentadorias de seus titulares, fortalecem-se a
cada dia no Brasil, aumentando a soma de recursos
a sua disposição. ExernJJLO do peso financeiro dos
- - fundos de pensão tem sido sua participação agressiva no processo de privatização das empresas estatais.
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Ainda, nesta semana, assistimos à privatização
da Companhia Vale do Rio Doce. Os ganhadores
dessa politica de privatização, desse leilão, foram
justamente os ·tundas de pensão, liderados pela
Companhia Siderúrgica Nacional.
Nesse particular, destacam-se os fundos vinculados ao Banco do Brasil, à Petrobrás e ao Banco Central, respectivamente a Previ, a Petros e o Centrus.
Calcula-se que os fundos de pensão atualmente administram um patrimônio da ordem de R$62 bilhões. Desse montante, R$ 8,8bilhões estão aplicados em imóveis, ou seja, 14% do total. De acordo
com a Associação Brasileira de Entidades Fechadas
de Previdência Privada - a ABRAPP, haveria interesse de seus associados em aumentar significativamente a exposição de sua carteira de investimentos
às aplicações no setor imobiliário.
Não é necessário dizer que, caso o aumento
dos investimentos em imóveis dos fundos de pensão
pudessem ser direcionados para a construção de
novas unidades residenciais, isso seguramente teria
um efeito nada desprezível sobre a diminuição do
déficit habitacional no Brasil, já que se está tratando
de recursos na casa dos bilhões de reais.
No entanto, o Conselho Monetário Nacional, na
contramão das necessidades económicas do País,
reduziu, recentemente, de 20% para 15% a aplicação das reservas dos fundos de pensão em imóveis.
Até o ano 2002, todos os fundos deverão se.enquadrar nesse limite.
Para o Secovi-SP, "a menor participação dos
fundos de pensão no setor é altamente negativa,
mesmo porque a grande afinidade de longo prazo
com o setor imobiliário, bem como as garantias reais
oferecidas pelo bem imóvel, justificam exatamente o
inverso, ou seja, a ampliação ou eliminação dos limites de direcionamento."
Até 1983, esse limite era de 40%. Depois, a escalada da dívida pública interna e a crescente dificuldade do Governo em financiar-se junto ao mercado
foram levando à adoçâo de limitações legais mais rígidas para as entidades de natureza financeira, no
que diz respeito a uma série de investimentos de caráter estritamente privado.
O objetivo dessas limitações tem sido garantir
a sobra de vultosos recursos para a compra de títulos do Governo. A mesma resolução_a_que_me reie_ri,
por exemplo, estabelece que até 100% dos recursos
dos fundos de pensão podem ser aplicados em títulos públicos de responsabilidade do Tesouro Nacional. Por meio desse tipo de regulamentação, cria-se

__ Maio 1997

uma espécie de poupança compulsória destinada ao
financiamento do Gove1J10 Federal deficitário.
Então, Sr. Presidente, a proposta que tenho a
apresentar, com a intenção de diminuir um pouco o
enorme défic::it hªl:>itacional Q.rasileirP_em tfilmpo não
muito longo, é esta: que se aumente o limite legal
hoje vigente para investimentos imobiliários por parte das entidades fechadas de previdência privada,
os fundos de pensão. Isso garantirá que o acréscimo
de recursos voltados para os investimentos imobiliários atenda à necessidade por novas moradias. Tal
aumento do limite legal deveria ser vinculado, de
maneira exclusiva, às inversões em construção de
residências.
Não seria má idéia, por exemplo, o Conselho
Monetário Nacional revogar essa medida, aumentando a percentagem do limite legal para 40%, valor
vigente, como disse há pouco; até 1983. Caso isso
ocorresse, poderia haver uma expansão dos recursos disponíveis para investimentos em moradias de
até R$6,2 bilhões, uma soma bastante respeitável.
O comprometimento de 40% em carteira imobiliária dos recursos disponíveis para aplicação dos
fundos de pensão não caracterizaria uma superexposição dessas entidades a um único tipo de investimento. Além do mais, os investimentos em bens de
raiz são reconhecidamente conservadores, apresentam alto grau de segurança e estão muito menos sujeitos a oscilações bruscas de valor, como outras opções do mercado, como, por exemplo, ações negociadas em bolsa.
Não deve ser olvidado, outrossim, o benefício
que poderia representar a autorização para um
maior comprometimento dos fundos de pensão com
investimentos imobiliários, em relação à geração de
novos empregos, uma vez que se estaria estimulando o setor de construção civil, grande empregador
de mão-de-obra, em especial a de baixa ql,lalificação, principalmente agora, quando há um grande
desemprego em todo o território nacional.
Ocorre, porém, que não cabe ao Congresso
Nacional legislar sobre essa matéria. Em conformidade com o§ 1º do art. 40 da Lei nº 6.435, de 15 de
julho de 1977, que dispõe sobre as entidades de
previâênci~fprivaâa.l\sentidades fechadas de previdência privada que temos chamado aqui de fundos
de pensão terão suas aplicações reguladas por diretrizes emanadas do Conselho Monetário Nacional.
Dessa forma, a proposta no sentido de que se
aumente a percentagem autorizada para as aplicações dos fundos de pensão destinada ao setor imobiliário, aplicações restritas à construção de mora-
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dias, deve tomar a forma de um apelo ao Governo
Federal, ao Presidente Fernando Henrique e sua
equipe econômica e, em particular, ao Conselho Monetário Nacional. Esse apelo eu o faço com toda a
ênfase, pois, como já disse, essa é um solução simples, rápida, eficaz e, além de tudo, não envolve nenhuma burocracia da máquina estatal: o setor privado da economia dela se encarregará.
Encerro este discurso tendo a certeza de que
serei ouvido pelas autoridades competentes. Confio
no apoio de meus nobres Pares para essa proposta,
cuja maior virtude é a simplicidade em face do grande impacto que pode vir a alcançar. Ou seja, aumentar o número de moradias para a população brasileira e, também, dar emprego para os desempregados
que, neste momento, são milhões neste País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. RonaldoCunha Lima, 111 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima} Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. (Pausa.}
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
S. Exª dispõe de até 50 minutos para seu pronunciamento.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, cobrada desde 23 de janeiro do corrente ano, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira transformou-se rapidamente numa
importante fonte de renda para o Governo. Segundo
informam os jornais, a arrecadação desse controvertido imposto representou, só nos primeiros 30 dias, a
impressionante cifra de R$517 milhões.
Em declaração publicada na edição do dia 12
do corrente mês, no Correio Braziliense, o Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, disse que
"a continuar nesse ritmo, numa projeção simplória,
fecharemos o ano com R$5,5 bilhões em CPMF,
quando a estimativa inicial era de R$4,7 bilhÕE!!;". As
cifras recolhidas aos cofres públicos foram de
R$120,5 milhões, na primeira semana; de R$151 milhões, na segunda; de R$101 milhões, na terceira; e
de R$145 milhões, na quarta.
Como se vê, são números maiúsculos.
A CPMF surgiu como uma fórmula mágica destinada a salvar o sistema de saúde do País. Porém,
seus maiores críticos diziam que o Governo deveria
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tentar control;;tr seus _g;3.stos na área de saúde, que
já estavam dentro de parâmetros internacionalmente
aceitos. Em outras palavras, os críticos da CPMF diziam que o dinheiro destinado ao setor de saúde já
era suficiente, mas acabava sendo mal administrado
ou escoando pelos ralos da corrupção.
Apesar disso, a CPMF acabou sendo instituída
e v.eio suceder o tamb_ém disc_ytível Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), que vigorou em 1994.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o mais
grave de tudo isso é que o Governo não possui mecanismos eficientes para controlar a cobrança da
CPMF, como, aliás, não pôde, antes, controlar a arrecadação do IPMF. Isso ocorre, porque o instituto
do sigilo bancário impede que a Receita Federal exija dos bancos que abram a movimentação financeira, em cima da qual é cobrada a CPMF.
Em outras palavras, a CPMF é um Imposto de
que os agentes financeiros têm o comando do início,
do meio e do fim da operação. Ou seja, os bancos,
autonomamente, taxam a movimentação e depois
recolhem o valor ao Tesouro. A Receita Federal,
portanto, não tem elementos para verificar: a) se todas as movimentações são taxadas; b) se os valores
arrecadados a título de CPMF correspondem ao percentual que a lei detennina; c) se os valores cobrados dos clientes são repassados ao Tesouro. Assim,
logicamente, o Governo tem que se contentar com
os valores repassados pelos bancos. Precisa acreditar neles.
Muitos dos Srs. Senadores devem estar lembrados de uma polêmica que ocorreu quando da vigência
do IPMF. Como o Imposto foi cobrado indevidamente
durante alguns meses de 1993, a Justiça determinou
sua devolução. O então Secretário da Receita Federal,
Osiris de Azevedo Lopes Rlho, exigiu dos bancos a
movimentação das contas, a fim de poder devolver o
. valorcoorado indevidamente dos clientes.
.
Começou então uma grande bátâíha judicial,
com os bancos particulares se respaldando no sigilo
bancário para não entregar seus movimentos. Coube aos correntistas interessados recorrer pessoalmente à Receita para recuperar o dinheiro cobrado
indevidamente dos clientes. Ainda hoje, a maioria
dos U$270 milhões recolhidos a mais permanecem
nos cofres da Receita Federal, porque muitos - provavelmente os grandes investidores - preferiram
não buscar o dinheiro recolhido indevidamente.
Mas o problema não se resume, apenas, à co_l:!f;:~nÇ@_ _ga CPMF. A mesma falta de fiscalização
ocorre ainda na cobrança do IOF {Imposto sobre
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0Deraçães Financeiras), cuja arrecadação mensal
iambém é da ordem de U$500 milhões. Igualmente
'lesse caso, os bancos taxam as operações e trans'erem depois c dinheiro à Receita.
Ocorre, porém, que, como está sendo comprovado agora na CP! dos Precatórios e como já o foi
em CP Is anteriores, muita coisa estranha ocorre em
certos bancos nacionais. De uns anos para cá, descobriu-se a existência de milhares de contas fantasmas e constatou-se a ocorrência de movimentações
milionárias em bancos inexpressivos. Sem falar nas
bancarrotas bilionárias. Ora, tudo isso mostra que o
Governo não controla mesmo os bancos.
Assim, logicamente, cabe uma pergunta: será
que a cobrança da CPMF, totalmente entregue aos
::,ancos, está sendo feita dentro do que manda a lei?
l;1úmeras falcatruas cometidas nos últimos anos por
certos agentes financeiros têm dado motivos para
cue os cidadãos estejam desconfiados.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ano
após ano, ouvimos as mesmas afirmações sob_re as
1aíhas do sistema de arrecadação de impostos no
Brasil. Fala-se até mesmo que para cada real arrecadado, um outro real é sonegado. Se isso for verc!adeiro, o Estado poderia, dotando de instrumentos
de efetívo controle a Receita Federal, dobrar rapida:nente sua arrecadação. Com a receita dobrada, o
Governo poderia pagar o funcionalismo e resgatar
::arte de sua colossal dívida, sem maiores proble·nas. Hoje, infelizmente. a Receita Federal não tem
.;,eios para controlar etetivamente a arrecadação de
:rnpostos, como vimos agora.
No Brasil, como se tem dito e repetido, pagam
'mpostos apenas as empresas organizadas e os tra~alhadores regulares. Os ricos e os poderosos ficam
ce fora. Dotar a Receita Federal de mecanismos eficientes de controle seria o primeiro passo para que
n Estado estabelecesse a chamada justiça fiscal.
Mas, infelizmente, o problema é bem mais amplo: o
Estado brasileiro deve ser totalmente reestruturado,
a fim de que exerça de forma competente todas as
suas atribuições constitucionais. É nesse sentido
que devemos trabalhar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Concedo a palavra ao Senador Casildp Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres colegas, o Brasil, ao
longo dos anos, vem enfrentando sérios problemas,
entre eles, a incompetência administrativa, a impuni-
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difde -e-outros fatores -que-lnfitiérii di reta mente no
grau de pobreza e de violência da nossa sociedade.
-A importância de descentralizar a administra~ãb é reconhecida por todos. mas, na prática, não
VE!m ocorrendo. O Governo Federal já deu provas
cab-ais ·da -suafãlta: ae-capacioaà€fâe fisealização da
correta déstifiãção aas vefóas públicas.
mau uso
desses recursos para fins outros e não previstos no
Orçamento da União me levam ao seguinte questio-- _ namento;_ que justificativa tem o Governo Federal,
representado pelo Incra, DNER e outros órgãos,
para não cumprir os seus compromissos constitucio- nais __derivados_ de" processos administrativos para
desapropriação de terras, com sentenças transitadas em julgado?
_Sr. Presidente e_n()bres Pares, tenho recebido
várias cartas no meu gabinete e constantemente sou
abordado por pessoas humildes que tiveram o seu
direito de propriedade cassado pelo Governo Federal. Exatamente! Tiveram o seu direito de propriedade cassado! Famílias inteiras que preservavam o
seu pedaÇcf de terra, oriunda de herança ou sucessão, de repente viram o seu ganha-pão, o sustento
de toda a prole ser confiscado.
Por essas desapropriações o Incra deve mais
de R$1,5 bilhão, desde 1970 até os dias aluais. Trata-se de uma dívida estratosférica, já somada aos juros de mora de 6% ao ano e aos juros compensatórios de 12% ao ano. Eu indago: é dessa forma que o
Governo deseja reduzir a dívida interna? É com
esse confisco que o-Governo pretende fazer a reforma agrária, ou seja,-cobrir um santo e descobrir o
outro? Que credibilidade tem o governo para exigir
dos cidadãos os pagamentos de impostos, se ele
protela decisões judiciais irrecorríveis?
Meus nobres colegas, não é a primeira vez que
trago esse assunto a esta Casa. Nas outras oportunidades já registrei, de forma veemente, a minha estranheza quanto ao descaso de alguns-administradores que ainda não se deram conta de que o adiamento desses débitos governamentais aumenta de
forma escandalosa essas dívidas, onerando toda a
sociedade brasileira. É incompreensível, ·também,
que o Governo manifesta preocupação com esta dívida interna - ao dizer publicamente que um bilhão e
meio de reais da venda da Vale do Rio Doce, seria
destinado ao abatimento dessa dívida - e tenha procedimentos diferentes do divulgado.
Em muitas oportunidades;sempre me manifestei favorável á reforma agrária. Entretanto, sempre
defendi também que não bastaria dar apenas a terra, mas infra-estrutura e condições económicas para

o
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produzir. Entretanto, parece-me que a política governamental está sendo perversa, pois o conceito de
improdutividade está sendo muito questionad>:> no_s _
diais aluais e a família que sofre a desapropriação
continua à mercê da "boa vontade" do governo em
indenizá-la por um negócio jurídico unilateral e coercitivo. Entendo que se o governo deseja promover a
reforma agrária, deve fazê-la cumprindo, regiamente, as decisões judiciais relativas às desapropriações
efetuadas, senão, estará apenas postergando um
problema e criando novas crises sociais. Será que
os dados estatísticos do governo relativos às famílias assentadas computam também as famílias que
foram obrigadas a abandonar as suas pequenas e
médias propriedades, devido à falta de uma política
agrícola competente?
·
Como se vê, é imperioso que repensemos a
questão da reforma agrária no País, visto que ela está
intrinsicamente ligada a uma política agrícola agressiva e humana, que atenda não só aos objetivos do governo, que é a produção, mas que garanta os meios
de sobrevivência e fixação do homem no campo.
E as reformas? E as propostas de reformas administrativa, tributária e previdenciária? Elas não têm
como objetivo enxugar a máquina administrativa municipal, estadual e federal, reduzindo o seu potencial
de endividamento e saldar as suas dívidas de forma
a terem uma economia mais saudável? Então, por
que o governo adota a política do •taça o que eu
digo, mas não faça o que eu faço•?

À época, apresentamos alternativas ao Secretário do Tesouro Nacional e ao Ministro Raul Jungmano, de liqüidar os débitos utilizando títulos. Em relação ao INCRA, ao DNER e a outros órgãos governamentais, existem precatórios já transitados em julgado, ou seja, precatórios líqüidos e certos. Em muitos casos, as pessoas poderiam receber, se não
houver recursos agora, títulos que vão vencer daqui
a 1O ou 15 anos. As pessoas que têm valores maiores, com certeza, acl;litarão os títulos e poderão até
participar das privatizações. Pelo menos, encontrase uma solução e, com isso, sobrariam recursos
para pagar valores menores. Existem centenas e
centenas de pessoas com pequenos valores a receber, famílias inteiras, mulheres, vovós, tataravós,
que gostariam de deixar esse pequeno valor para
seus netos, tataranetos, mas não recebem e clamam por isso. No entanto, o governo vem postergando o pagamento desses precatórios de um ano
para outro. Há centen'!ls de casos em Santa Catarina com relação ao Incra, ao DNER, e outros órgãos.
Não é possível, portanto, continuar dessa forma.
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Ninguém seria obrigado a aderir à solução no
caso dos títulos, mas seria uma alternativa viável,
pois esses títulos, pagos a seus titulares, poderiam
ser negoeiaâos nó mercaâo com a· moVimentação e
aquisição de ações de empresas privatizadas e privatizáveis, além da economicidade do governo no
que tange ao pagamento dos juros e multas mencionadas.
·
Outra sugestão seria o governo fazer um cro·
nograma anual de desembolso de acordo com os
valores a serem pagos, fixando percentuais.
Como se vê, propostas existem. O que falta é
vontade política e económica para solucionar este
problema. Se porventura existir algum impasse jurídico, isso não será empecilho, pois se trata de matéria pacífica devidamente arbitrada pela Justiça.
Sr. Presidente, faço um apelo às autoridades
governamentais dos setores envolvidos para que retomem a discussão e solução deste assunto, restabelecendo, assim, o legítimo direito do cidadão à
propriedade, reconhecido e assegurado na Carta
Magna.
Trago estas considerações, Sr. Presidente, nobres colegas, porque é um drama que estamos vivenciando. No ano passado, houve centenas de reivindicações no meu Estado nesse sentido, abrangendo a 4ª Região da Jllstíça Federal, que engloba
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, em relação a valores até pequenos para serem liqüidados,
mas que, em função da ordem cronológica, em função do orçamento, não o foram.
Para este ano, há uma promessa de recursos
do Orçamento; no caso do Incra, R$500 milhões e
pouco. O governo diz que vai liberar no mínimo em
três ou quatro parcelas este ano. Estamos em maio.
Dizem que vão liberar R$70 milhões. Não sei quando, talvez no fim do ano. O governo vai postergando
essa dívida, e essas pessoas idosas, muitas vezes
enfermas, ficam a esperar. Nada acontece.·
Esse não é um bom exemplo. O governo precisa acertar isso de uma forma ou de outra; resolver o
problema para ter credibilidade. Principalmente com
relação à reforma agrária, que é um assunto palpitante hoje no Brasil.
Assim agindo, dando o exemplo, o governo
tem autoridade para cobrar os inadimplentes, aqueles que alegam que o governo não dá o bom exemplo e não pagam, vão postergando, de pai para filho,
para neto, para tataraneto, como vem ocorrendo. A
solução é dar o bom exemplo para que haja harmonia. Temos que encontrar os caminhos. Para isso vi-
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mo~' discu::n::lo o assunto há dois anos, mas sentimos dificu!dades para encontrar soluções.
Era!T' 'Jssas considerações, Sr. Presidente, no:c::gas, que eu precisava renovar, porque não
é a primeira vez que falo, numa conclamação às autoridades relacionadas ao setor, para, o quanto antes, com os pés no chão, resolvermos essa que_stão.

u.- _

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Seguindo a lista de oradores, tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
talvez o Senador Romero Jucá queira me anteceder.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Limq) Por permuta com o Senador Eduardo Suplicy, com a
palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo do meu
mandato, tenho procurado defender o fortalecimento
do sistema de saúde pública, tenho procurado atuar
numa linha de colaboração e de apoio ao Ministério
da Saúde, e, como Relator do Orçamento na área
de saúde, tenho testemunhado o esforço que vem
sendo feito para melhorar a assistência à saúde da
população.
Aprovamos a CPMF, um imposto polêmico, um
ónus a mais para a sociedade brasileira, com a justificativa de que ela reforçaria a atuação da saúde pública no País.
O Senador Carlos Bezerra, que me antecedeu,
mostrou as previsões de arrecadação da CPMF mais de R$5 bilhões - para o exercício de 1997.
Pois bem, Sr. Presidente, venho à tribuna hoje
registrar minha preocupação com algumas noticias e
algumas açôes previstas ou em discussão no Ministério da Saúde. A primeira delas trata da extinção da
Fundação Nacional de Saúde que tem um papel extremamente importante para as regiões mais pobres
do País. Eu não poderia, como Senador de Roraima e
como amazônida, calar-me sobre a perspectiva que se
tem, a curto prazo, de extinção da Fundação Nacional
de Saúde. Já se começa a discutir essa questão. Quero· lembrar, desta tribuna, o .trabalho realizado pela
campanha contra a malária, depois pela Fundação
CESP, pela Sucam e, por conseqüência, pelo novo órgão que fundiu essas entidades, qoee·exatamente a
Fundação Nacional de Saúde.
A Fundação Nacional de Saúde tem uma tarefa
extremamente importante no País no combate às endemias. Na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste, eu diria que ela é uma entidade imprescindível, pela
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história, pelo conhecimento técnico e pela importância_que tem na saúde pública dessas regiões.
Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar minha preocupação quanto à possibilidade de extinção
da Fundação Nacional de Saúde. Não podemos
concorda(corntal_ação. Nã_p _adj;;mta afirmarque os
estudos técnicos djz~r11 que, se a Fundação Nacional de Saúde for extinta, suas atribuições passariam
aos Estados e Municípios. A FNS atua com maior
força exatamente onde. estão os Municípios mais pobres de nosso País: na Amazônia, no Centro-Oeste,
em Municípios pobres cuja arrecadação, muitas vezes;nao dá sequer para pagar a folha de pessoal,
quiçá para enfrentar endemias como a malária, a
dengue e a febre Amarela.
Desta tribuna, Sr. Presidente, eu gostaria de ponderar, em primeiro lugar, ao Ministro da Saúde para
que essa discussão técnica seja levada em conta e
ampliada para a Comissão de Assuntos Sociais, Comissões Pertinentes da Câmara dos Deputados, para
as bancadas das . regiões. Efetivamente, essa não é
uma decisão técnica nem administrativa. A extinção da
Fundação Nacional de Saúde é uma decisão eminentemente política e tem .repercussão muito grande em
nossas regiões. A FNS detém um patrimóniO técnico
eXemplar, seus se1vld0res- têm -experiência no tratamento dessas questões, o que é imprescindível ao
País. Portanto, é inadmissível fechar essa entidade na
Amazônia, no Nordeste ou no Centro-Oeste do País.
Sr. Presidente, eu gostaria também, nessa
mesma linha, de comentar a extinção do programa
de medicamentos gratuitos do Governo Federal Cerne - anunciada pelo Governo. Não quero aqui
defender a manutenção de qualquer órgão público;
quero, sim, registrar a importância dos medicamentos da Cerne na minha região amazónica e nas regiões mais pobres do País. Tenho andado muito nos
postos de saúde do interior do meu Estado er quando encontro medicamentos nesses postos, são tãosomente medicamentos da Cerne - Central de Medicamentos do Governo Federal.
Sr. Presidente, se o Governo quer descentralizar ações, reformular administrati11amente qualquer
entidade, somos favoráveis e marcharemos ao lado
do Ministério da Saúde. É importante que se saiba
que uma coisa é reformular programas e descentralizar programas sociais, principalmente na área da
saúde, para onde recursos da CPMF foram alocados, mas extinguir a Cerne e com ela o programa
gratuito de medicamentos, inclusive o programa de
medicamentos para Aids, aprovado aqui neste Senado, realmente é inadmissível.
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Gostaríamos de apelar ao Ministro da Saúde
fato, pela movimentação de pessoas e equipamentos, posso dizer que hoje existe um cenário de otipara que essa ques_tão tenha o seu nível de discussão ampliado. Queremos a manutenção do
mismo quanto à conclusão desta última etapa do
programa de medicamentos gratuitos_dD Governo _____empreendimento.
Federal sob qualquer sigla ou qualquer administraOutro aspecto de grande relevãncia é o significada do empreendimento para a comunidade do
ção. Queremos a manutenção dos programas de
Município de Angra dos Reis. Em cantatas mantidos
combate às endemias do Ministério da Saúde, nocom o Prefeito e representantes da Cãmara Municitadamente na região Amazónica, de combate à
malária, à dengue e à febre amarela. Tenho certepai, verifiquei a existência de um clima participativo
za de que, com a sensibilidade que tem o Ministro
daquela comunidade.
da Saúde, esse debate vai ser efetivamente amA antiga reação e a desinformação quanto à lopliado e dele sairão soluções enriquecedoras ao
calização do complexo nuclear e ao uso da energia
projeto. Esperamos que, de um lado, não seja
nuclear em si vem sendo substituída por uma comaprovado mais um imposto para melhorar a saúde
preensão maior dos iiscos e benefícios que a usina
e que, de outro, tenhamos instrumentos legais e
nuclear oferece.
operacionais necessários para que a saúde seja
Com a modernização do plano de emergência,
melhorada e não venha a padecer a população do
que agora prioriza a parceria com a comunidade lonosso País, principalmente - volto a dizer - a pocal por meio da Prefeitura e outras instituições lopulação das regiões mais pobres do Brasil, como
cais, aliada a uma política de abertura e de informaa região amazónica, que represento aqui.
ção ao público hoje praticada por Fumas, senti que
Portanto, fica o apelo ao Ministro da Saúde e
a comunidade de Angra dos Reis aprendeu a assiao Presidente da República, para que vejam, com
milar a presença da usina nuclear.
carinho e com cuidado, a atuação da Cerne e da
A existência de cooperação entre Fumas e a
Fundação Nacional de Saúde, porque os brasileiros
Prefeitura
segue tendência mundial, como por exemmais pobres das regiões menos desenvolvidas não
plo
na
França,
onde 56 usinas nucleares conVivem em
podem carecer da atuação dessas duas entidades.
plena harmonia com diversas comunidades, demonsMuito obrigado, Sr. Presidente.
trando que o homem pode dominar e utilizar a tecnoloO SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) gia mais avançada, de forma segura e racional.
Volta-se à lista de oradores.
Cumprindo o papel que me cabe, na qualidade
Concedo a palavra o Senador Jonas Pinheiro.
de integrante do Poder Legislativo e, principalmente,
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
conscient~ da absoluta importância do aumento da
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
oferta de energia elétrica para promoção do cresciSenadores, estive recentemente visitando o Complemento económico, essa minha visita faz parte de um
xo Nuclear de Angra dos Reis, no intuito de avaliar o
objetivo mais amplo: o de avaliar e opinar sobre a
andamento das obras da Usina de Angra 2 e as conpolítica energética brasileira e sobre a matriz enerdições de operação da Usina de Angra 1.
gética a ela associada.
Desse modo, pude recolher elementos que me
Neste sentido, Sr. Presidente, cabe-me lembrar
permitiram, em primeiro lugar, avaliar o estágio alque o Brasil é um País carente em termos de consucançado na fase de montagem eletrom~nlca__da
· ·mo de energia elétrica.
Unidade 2 de Angra,.que vem sendo realizada pelo
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
Consórcio Unamon, sob a coordenação de Fumas
aqui relacionar a taxa de consumo de energia elétriS.A. e Nuclen Engenharia e Serviços S.A., subsidiáca com ao qualidade de vida dos brasileiros e aos
rias da Eletrobrás.
baixos níveis de bem-estar social de parte expressiAo contrário da minha primeira visita, nesta
va
de nossa população, o que exige soluções conoportunidade, pude constatar que parte expressiva
cretas
para esse problema, que entrava o progresso
dos componentes mecãnicos e elétricos estão coloe o bem-estar da população.
cados dentro das edificações de Angra 2. No prédio
A taxa de consumo de energia elétrica é, sem
do reatar, já estão montados a casa de pressão do
dúvida, um dos indicadores mais diretos e modernos
reatar, os geradores de vapor e parte expressiva das
da qualidade de vida de uma população. A ela estão
tubulações. No prédio convencional, a turbina e os
associados o abastecimento de água, a movimentacondensadores, assim como grande parte dos com_ção de cargas, a geração de riquezas e o fluxo de
ponentes auxiliares estão também montadps._De
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informações, fatores fundamentais, dos quais deriva
toda a atividade sócio-económica de uma Nação.
Sr. Presidente, o Brasil precisa de energia elétrica correndo ·nas linhas de transmissão e distribuição, como um corpo humano precisa de sangue correndo nas veias para a garantia da construção de
uma sociedade dinâmica e saudável.
Para se ter parâmetros quantitativos para avaliar o atraso brasileiro no campo do consumo de
energia elétrica, basta verificar que o Brasil consome
hoje 1.570 quilowatts/hora por ano, por habitante,
abaixo da média mundial, que é de 2.260.
Entre os países mais desenvolvidos, o Canadá
consome 17.950 quilowatts-hora por ano, por habitante, valor onze vezes e meia maior que o consumo
brasileiro, a Suécia 16.280, os Estados Unidos
11.260, a França 8.090 e o Japão 6.850.
Entre países medianamente desenvolvidos, a
República Tcheca consome 5.910 quilowatts-hora
por ano, por habitante, a Bulgária 4.270, a África do
Sul 4.200, a Espanha 3.930, a Coréia do Sul 3.890.
Até mesmo a vizinha Argentina possui o consumo
per capita superior ao nosso em 1.71 O.
O potencial brasileiro de crescimento sócioeconómico no sentido vertical é muito grande. Benefícios da energia elétrica ainda não chegam a grandes contingentes da população, seja pela via direta
da sua distribuição, seja pela via indiretél dá Indisponibilidade de produtos e serviços que agregam energia elétrica, diferentemente dos países mais desenvolvidos, cujas populações já atingiram patamares
satisfatórios de qualidade de vida. O aumento da demanda por energia elétrica é somente resultado deum crescimento vegetativo, visto que as necessidades básicas desses 'países estão atingidas.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores; para se
avaliar a dimensão do problema, basta apontar que,
para o Brasil atingir o modesto nível de consumo da
Espanha, terá que aumenta'r em 150% a capacidade
atual do nosso.parqut? gerador, o que implica em investimentos da ordem de R$60 bilhões.
Dentro de uma visão mais abrangent~. pelos
impactos sócio-económicos que a carência de energia elétrica provoca ..estóu convicto de que a eriergiif
elétrica mais cara é· eXatamente aquela qu'e não é
gerada. É definitivamente aquela que não penetra
nas veias do emaranhado das tinhas de transmissão
e distribuição; é aquela que, lamental(elmente, não
chega aos lares e ao sistema produtivo-nacional.
É a partir dessa análise, St.. Presídente, que tenho me dedicado a acompanhar.'! execução da politica de geração nucleoelétrica do Governo Federal.
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No meu entendimento, cabe ao Brasil explorar
com racionalidade e competência todas as fontes de
geração de eletricidade e, no caso da energia nuclear, não podemos, em hipótese alguma, deixar de
utilizar o combustível que a generosidade da natureza nos legou, constituído pelas expressivas reservas
de urânio que-o Pais possui. Isto nos permitirá, cada
vez mais, desenvolver uma politica energética com
independência de importações, fator de grande relevância, neste momento em que fica clara a importância do equilíbrio estrutural de nossas contas extemas.
Nesse campo vou mais além. Com a inserção
do Brasil na economia globalizada, estou também
convicto de que a nossa capacidade de geração de
energia através de- combustíveis nacionais, será
uma vantagem comparativa essencial para disputarmos os mercados internacionais de bens e serviços.
O Governo Federal tem dado todo o apoio para
que Fumas e a Nucien concluam com sucesso a
obra de Angra 2, postura esta que deve ser reconhecidà por todos nós.
O Senado Federal, recentemente, deu o aval
para esse empreendimento, ao aprovar a transferência de recursos de Angra 3 para Angra 2. Estes sinaiS demonstram a convicção, a nível de Estado, de
que,- no próximo século, a energia nuclear deverá
exercer. um papel de grande relevância para a sustentação do nosso crescimento económico, seja pela
via da geração de energia elétrica, seja pela via de
se cóllstitllfr em indutorâi:>-cre5cimE1nto do nível de
atividade em 9iversos s~gmentos do parque produtivo e também pela geração de empregos e demanda
por serv1ços.
' 'Sei que existem ainda desafios a serem vencidós, como á solução adequada do problema dos rejeites rádioativos, tendo como ponto de partida a
aprovação da legislação específica que hoje tramita
no Congresso Nacional.
_
Esse problema vem sendo superado com sucesso, .através do. uso_ de modernas tecnologias em
países como França, Japão e Alemanha,_ soluções
estas plenamente- ta.Ctíveis para as nossas condições: Devo também advertir para a absoluta necessidad,e de_ que _este problema seja tratado com a devida seriedade e não como bandeira ideológica, que
somente retarda a sua solução racional, gerando insegurança e prejuízos para toda a sociedade brasileira.
Ao apontar para um novo modelo institucional
para o setor elétrico brasileiro, o Governo Fernando
Henrique Cardoso, através da competente ação do
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Ministro Raimundo Brito, abre uma era de racionalidade e competitividade para este setor fundamental.
Com tal ação, será estabelecido um ambiente
atrativo à participação da iniciativa privada, que terá
a tarefa de aportar recursos e introduzir o dinamismo
necessário para que a sociedade brasileira possa
ser atendida de forma satisfatória e a preços justos.
A privatização do parque de geração transferiiá
para o setor privado parte expressiva dessa grande
responsabilidade, cabendo ao poder concedente o
papel regulador e fiscalizador.
O setor de geração nucleoelétrica, em função
de preceitos constitucionais, permanecerá sob o
controle do Estado. Esta situação, no entanto, irá
exigir que a gestão das empresas e dos empreendimentos se realize dentro dos mesmos parâmetros
de eficiência, competitividade e racionalidade que
serão implementados na parte privatizada, pois o
mercado de energia elétrica será um único, além do
que, o futuro da nucleoeletricidade no Brasil depende dos resultados de hoje, na busca de excelência e
de preços competitivos com as demais fontes.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
deixar aqui bem claro essas minhas constatações e
análise da situação energética nacional, sintetizando, como resultado de minha visita ao Complexo Nuclear de Angra dos Reis, que a conclusão de Angra
2 é um sinal claro do grau de maturidade que atingimos no campo da geração nucleoelétrica e um sinal
definitivo de que o Brasil entrará para valer no clube
seleto dos países que dominam e utilizam a energia
nuclear para o benefício da sua população.
Muito obrigado.

Durante o discurso do. Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 19 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- Volta-se

à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por permuta com o Senador Romero Jucá. V. Ex-
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dispõe de 50 minutos, ou do tempo até o encerramento da sessão, às 18h30min.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco PT-SP.
Pronuncia o segúinte discurso.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
ler urna nota do Presidente Nacional do Partido dos
Trabalhadores, José Dirceu, diante da cobrança que
o Presidente Fernando Henrique Cardoso fez, por
intermédio de seu porta-voz, Embaixador Sérgio
Amaral, com respeito às manifestações de protesto
que ocorreram na fronteira do Uruguai: o Senhor
Presidente atribuiu ao Partido dos Trabalhadores alguns aspectos daquela manifestação, o que de maneira alguma corresponde à realidade dos fatos.
Diz o Presidente Nacional do PT:

Sem

1. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso, através de seu porta-voz, quer atribuir ao PT comportamento antidemocrático
que seu Governo vem praticando e que a
sociedade repudia.
2 - O PT não deve explicações. Seu
compromisso com a democracia é parte da
História do Brasil. Con'struímos a democracia e somos parte dela. O Presidente da República não, pois é aliado das forças de direita que serviram à ditadura.
3 - Não é ·a primeira vez que governos,
com a anuência de parte da imprensa, acusam o PT. O Brasil ainda guarda a lembrança de Leme, em 1986; do seqüestro de Abílio Diniz, em 1989; do comício de Cofiar, em
Caxias do Sul, também em 1989; episódios
em que acusaram o PT e, depois, as investigações provaram que éramos vítimas de
provocações.
4 .:.. No dia-1/ de abril, na marcha dos
sem-terra em Brasília e no dia 29 de abril,
nas manifestações contra a venda da·Vale,
no Rio de Janeiro, resistimos às-provocações de infiltrados nas manifestações, que foram pacíficas, assim como no dia 12 de
maio, em São Bernardo.
5 - Um Presidente que diariamente
viola a Constituição e que, junto com seus
Ministros, se habituou a agredir a oposição,
a OAB, a CNBB, juristas e o Poder Judiciário, não tem autoridade para cobrar nada do
Partido dos Trabalhadores.
6 - Repelimos as declarações do Presidente da República, que, na verdade, de forma tosca, tenta desviar a atenção do País das
derrotas e dos fracassos de seu Governo."
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derado ilegal pela Justiça. E os argumentos não foGostaria, Sr. Presidente, de comentar um pouram inteiramente convincentes.
co mais essa declaração do porta-voz do Presidente
Gostaria, Sr. Presidente, de ler um artigo publi·
Fernando Henrique Cardoso - que quis cobrar do _ _!:ado hoje pelo economista Paulo Nogueira Batista
PT ações inadequadas -, bem como de reiterar as
Júnior, "De Vale do Rio Doce a Sweet River", onde
palavras do nosso Presidente José Dirceu no senti--ele expõe a fragilidade de argumentos até agora
do de que, de maneira nenhuma se pode atribuir ao
apresentados pelo Governo:
PT qualquer ação que envolva ato de violência.
"Não é fácil avaliar os resultados do
O Partido dos Trabalhadores, a propósito, deu
leilão da Vale do Rio Doce realizado anteontodo apoio à manifestação, de caráter pacífico, do
tem. Todo o processo de venda dessa ComMovimento dos Sem-Terra na marcha nacional por
panhia foi marcado por falta de transparênreforma agrária, emprego e justiça.
cia e por explicações pouco convincentes à
O Presidente Fernando Henrique Cardoso vem
opinião pública.
realizando diversas ações que estão causando inDurante meses, leitores da Folha e de
tranqüilidade e adversidade. As pesquisas de opioutros
jornais foram bombardeados com atanião realizadas pelo DataFolha, publicadas pela Foques
à
Vale. Destacaram-se os artigos do Delha de S.Paulo e pelo Estado de S. Paulo às vésputado Roberto Campos, que fez alegações
peras do leilão da Companhia Vale do Rio Doce - e
pesadas, acusando a empresa de não propora mais recente, publicada pelo Estado de S. Paulo,
cionar retomo adequado aos acionistas, em
deu 51% contra 41%- denotaram que a opinião púespecial ao Governo, e de fazer pagamentos
blica não estava a favor da privatização da Vale do
excessÍ!los.aos seus funcionários.
Rio Doce.
Nesses a·nígoS, ·campos apresentou
O Governo forçou o leilão da Vale do Rio Doce
uma série-de argumentos e estatísticas que
quando não conseguiu, em que pese a toda a publicontribuíram para propagar a imagem de
cidade realizada, convencer os brasileiros da necesuma Vale apropriada por interesses corporasidade de privatizar a companhia. Muitas vezes utili·
tivos que rendia muito pouco para a União.
zou-se de argumentos que não correspondiam à
Pois bem, só ontem, em matéria paga
realidade.
p-ublicada nos principais jornais do País, a
O Ministro Antonio Kandir e o Presidente do
Diretoria da Vale resolveu responder ao ParBNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, disseram
lamentar. Respondeu com agressividade
que o Congresso Nacional havia validado a privaticomparável à que vinha sendo utilizada por
zação da Companhia Vale do Rio Doce.
ele. Apresentou um conjunto de dados que
Ora, Sr. Presidente, a lei de privatização do
lança dúvidas sobre a seriedade com que
Governo Fernando Collor de Mello não incluía a
Campos abordou o tema.
Companhia Vale do Rio Doce. A lei do Plano NacioNo que diz respeito ao retorno da
nal de Privatização ainda não foi votada pelo ConUnião, a nota da Diretoria da Vale lembra
gresso Nacional, pois o Presidente Fernando Henrique o acionista se beneficia não só da distrique Cardoso vem reeditando essa medida provisória
buição de dividendos, mas também da valoinúmeras vezes. Teria sido adequado que S. Ex!' orrização de suas ações.
denasse a sua base...govemamental no Senado Fe.
Ignorar esse -aspecto elementar, como videral para aprovar o projeto de lei que - este sim nha fazendo Campos em suas diatribes contra
daria legitimidade àquela decisão.
aempresa, é aJstoree"ros falõs;-sustentà aribta.
O Parlamentar, que não costuma medir
O projeto de lei do José Eduardo Outra, Líder
suas palavras, falou em "doação" de recurdo PT e do Bloco da Oposição, propunha especifica·
mente que se pudesse incluir ou não a Companhia
sos ao fundo de pensão da Vale. Não levou
Vale do Rio Doce no Plano Nacional de Desestatizaem conta que a previdência complementar é
ção. Mas isso o Governo não quis, 'não admitiu. E
política de recursos hum!u1os em todas as
companhias de ponta do mundo inteiro.
não é à toa que, hoje, juristas do calibre de Celso
Também não mencionou que a contriAntonio Bandeira de Mello, Fábio Konder Comparabuição da Vale é de R$2 para cada R$1
to, Gofredo da Silva Teles Junior e tantos outros,
pago pelos empregados, valor inferior à médentre os mais brilhantes, indignados, apontam que
o leilão realizado anteontem está fadado a ser considia das contribuições de empresas privadas.

~-~-~-~-~-~-~-~-~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~----------------------------------------------------------------------
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que é de R$2, 70 por R$1, de acordo com a
Associação Brasileira de Entidades de Previdência Privada- Abrapp.
Além disso, a Diretoria da Vale acusou
o Deputado de usar dados erróneos sobre
as contribuições da empresa ao fundo de
pensão, sobre a participação dos empregados nos resultados da empresa e sobre o
aparte de recursos da União à Vale. E forneceu, ponto por ponto, os dados que ela considera corretos, sempre substancialmente
diferentes daqueles que o Parlamentar vinha
publicando em seus artigos.
Vamos ver como Roberto Campos responde a todos esses argumentos !' acusações. Por muito menos que isso, um economista não tão protegido pelo establishment
nacional e internacional teria a sua credibilidade profissional totalmente destruída.
Mas há um outro aspecto que não
pode passar sem comentário. As acusações
que a nota de ontem procura desmontar vinham sendo feitas por Campos ao longo de
vários meses, com ampla repercussão nos
meios nacionais de comunicação."
Inclusive adiciono que, nas últimas semanas,
em função do aniversário de 80 anos de Roberto
Campos, ele foi extensamente entrevistado pela imprensa, pelos meios de comunicação e em programas como Roda Viva e Jô Soares Onze e Meia,
quando aprofundou esses argumentos.
"Como é possível que só agora a diretoria da Vaie venha a público contestá-las?
Quer dizer, então, que só no dia seguinte ao do leilão é que a opinião pública e os
próprios acionistas da Vale têm direito de tomar conhecimento de que um dos líderes da
campanha em favor da privatização vinha utilizando "dados erróneos" e prejudicando de forma irresponsável o conceito da empresa?
É um espanto. Vejam o que diz a nota
da diretoria: 'Cerca de 30% das ações ordinárias ainda serão vendidas, na pulverização. O conceito da Vale não pode ser irresponsavelmente tratado pelo autor da crítica,
sob pena até mesmo de prejudicar a oferta
dessas ações a sociedade'.
Se é assim, não se compreende a demora da diretoria em responder às críticas de
Campos. A menos que se queira argumentar
que os participantes do leilão dP. anteontem
estavam suficientemente informados para não
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- se detxar iludir peias falácias que a diretoria
_da_Vale_ atribui ao~ parlarnenfar.
-------Em todo caso, Roberto Campos está
desempenhando_o seu papel de sempre. O
consórcio que arr_ematou a Vale, apesar de
se chamar Brasil - ironicamente, quem
_ sabe? - está apoiado, fundamentalmente,
em investimentos_ e empréstimos estrangeiros, com a participação de instituições como
_ o_ Citibank. o Soro_s Fund e, sobretudo, o NationsBank, quarto maior banco dos EUA.
_____ Esse último constituiu a "Sweet River
lnvestments Ltd.", em parceria com outras
instituições. e adquiriu 1f,9% âo capital da
nova controladora da Vale do Rio Doce, trazendo o equivalente a _cerca de R$400 milhões na forma de investimentos diretos.
Esse mesmo NationsBank foi o banco
ql.Jé, -segunâo riofíciiis- pti6licaâas oritern na
Folha e na Gazeta Mercantil, proporcionou
o fôlego financeiro para que Benjamin Steinbruch pudesse entrar com a sua parte do
capital.
Em condições ainda não esclarecidas,
a CSN de Steinbruch obteve junto ao NationsBank um empréstimo equivalente a
R$1 ,2 bilhão.
Vejam que o montante apartado por
esse banco, diretamente e por meio de empréstimos à CSN, representa quase metade
dos R$3.3 biihões que o consórcio liderado
por Steinbruch pagou pelo controle da Vale.
Testa-de-ferro, por acaso?'
Sr. Preside-me,. ha
outro aspecfo que considero extremamente preocupante. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se despediu aqui
da tribuna do Senado, disse que tinha pressa para
contribuir no sentido de que o Brasil viesse a se tornar uma nação justa. Obviamente, ele ªqui estava
referindo-se às disparidades extraordinárias de renda e de riqueza que acontecem em nosso País.
Fico pensando, Sr. Presidente, que, se analisarmos, por exemplo, o que aconteceu com o t>r.
Benjamin Steinbruoh nesses úitimos dois anos, quatro meses e meio, como que conseguiu, através de
diversos mecanismos, adquirir o controle acionário
da Companhia s;::lerjrg!ca Nêcicnai, da Light e, agora, da Comoa;>~ta \'2'::· :~:r.-::- ':·oce, um conjunto de
três empresas ;-_.;:~:;o.:c.=~,.:;.';:;.~.--,.;··te rmportantes para
a economia cras;:e1ra t

um

e

Certa_menia aql1i Í'lQUVe_uma eyoluçã(), nosentido de concentração de poder econômico e politico,

-~~-----------
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como raras vezes alguém conseguiu na história do
BrasiL E, se houve empresários que conseguiram,
na história de nosso País, num tempo relativamente
curto, aumentar seu património e o controle sobre
empresas, tão apoiado pelo poder público e de forma coordenada pelo Palácio do Planalto, com o
apoio ostensivo, direto e planejado, por exemplo,
dos fundos de pensão - que obviamente agem sob
a coordenação do Palácio do Planalto -, Sr. Presidente, penso que só isso merece um estudo mais
aprofundado, inclusive por parte do Conselho de Defesa Econômica, o CADE. Acredito que o CADE
deve aprofundar o estudo em que alertou pa~ a
concentração de poder econômico nos mais diversos setores minerais do Brasil, que advirão dessa
privatização. Porque, em vez de se ter em mãos de
uma empresa pública, se a Justiça, efetivamente,
vier a considerar como válida essa privatização, tenho minhas dúvidas, porque, no meu entender, o
Governo se precipitou, pois deveria ter feito com que
o leilão da Vale Do Rio Doce fosse previamente
aprovado pelo Congresso Nacional e preferiu não
fazê-lo, então é muito provável que o leilão tenha
sua validade cancelada. Se porventura este acabar
sendo válido, Sr. Presidente, vamos ter registrado
um dos maiores processos de concentração de poder e de riqueza nas mãos de um grupo económico,
presidido pelo Sr. Benjamin Steinbruch, como poucas vezes se deu na História do Brasil, ao mesmo
tempo em que milhões de pessoas continuam sem
que seja resolvido o seu problema de miséria, de pobreza absoluta. O Governo poderia perfeitamente ter
aproveitado todo esse processo de discussão, de
debate -se mais aprofundado tivesse sido perante a
sociedade e o Congresso Nacional - para criar
meios de fazer a população brasileira participar minimamente do usufruto da riqueza de minérios e de
toda a riqueza gerada no País. Poder-se-ia, através
dos fundos decorrentes da venda da Vale do Rio
Doce e de outras empresas estatais e, enfim, de
toda a riqueza gerada no País, fazer que todas as
pessoas efetivamente viessem a receber uma renda
de cidadania, uma renda mínima inclusive em formas tais como em Boa Vista se está levando adiante
pela Sr" Jucá, prefeita de Boa Vista. S. Ex- segue inclusive as recomendações do Senador Romero
Jucá: formas de garantir um mínimo de renda para
que todas as crianças neste Brasil possam efetivamente estar freqüentando a escola.
Sr. Presidente, acredito que deve o Presidente
Fernando Henrique Cardoso pensar melhor sobre as
recomendações que faz ao seu porta-voz antes de
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atribuir o que não é verdade ao Partido dos Trabalhadores.
Por outro lado, registro que considero positiva
a iniciativa do Presidente Fernando Henrique de
querer dialogar com o Presidente de honra, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores.
Considero um passo positivo, considero importante
aquilo que Lula tem mencionado que, se for para ter
um encontro, ele quer. que seja um encontro sério,
que tenha uma pauta de discussão, gostaria que inclusive essa pauta contivesse questões como da
própria Vale do Rio Doce, da reforma agrária, do
crédito popular, do direito à renda mínima para todos, do emprego e tantos outros aspectos que certamente, se for confirmado o diálogo entre ambos, estarão no cerne da discussão e do encontro. Mas vejo
o encontro como algo positivo para o Brasil, para se
construir uma nação melhor, mesmo que continuem
a existir divergências profundas.
A minha recomendação pessoal - já disse ao
Lula e a externo aqui publicamente - é a de que o
encontro deve-se dar nas condições que ambos
acertarem previamente. Avalio que o Presidente Fernando Henrique pode perfeitamente telefonar para a
residência do Lula. Sua Excelência, que telefona
com freqüência para tantos políticos deste País,
pode também telefonar diretamente para o Lula. Ambos já conviveram em muitas ocasiões, até mesmo
como companheiros de batalha. Em 1978, Lula foi
um dos que mais o apoiaram, quando, pela primeira
vez, Sua Excelência candidatou-se ao Senado pelo
então MDB. O Presidente Fernando Henrique pode,
de forma direta, ligar para o Lula e combinar a sua
pauta. Essa é a recomendação que faço ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Fazendo
soar a campanhia) - Consulto o Plenário sobre a
prorrogação da sessão por cinco minutos, para que
o orador conclua a sua oração. (Pausa.)
·
Não havendo objeção do PlenáriÓ, está prorrogada a sessão por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
apenàs quero dar uma palavra final. Vejo que o Prefeito Paulo Maluf resolve lançar uma terceira nota
oficial com respeito à minha pessoa, em razão das
revelações feitas por Manoel Moreira Neto, na segunda-feira última, sobre os temas da CPI dos Precatórios Judiciais.
Naquela oportunidade, estavam presentes tomo a dizer - os Senadores Vilson Kleinübing,. Romeu Tuma e os Delegados Paulo Lacerda e Elmo
Saraiva Garcia.

----------
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Ainda ontem, conversei com o Delegado Elmo
Saraiva Garcia e pedi-lhe que recordasse do diálogo
havido na segunda-feira. Ele disse-me que se recordava perfeitamente do momento em que Manoel
Moreira Neto, perguntado a respeito de quem teria
criado o esquema dos precatórios, se teria sido
Wagner Baptista Ramos, que era o operador da dívida, respondeu que não, que era o chefe do chefe.
Todos ali entendemos muito bem que, à época, o
chefe de Wagner Baptista Ramos era Celso Pitta,
Secretário de Finanças, e que o chefe de Celso Pitta
era Paulo Salim Maluf.
Dessa maneira, o mais apropriado para quem
está, nesses últimos meses, a assistir corridas de camelos nos Emirados Árabes ou corridas em Mônaco,
seria, com coragem, ter a disposição de vir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Deveria o Sr. Paulo Maluf seguir o exemplo do seu sucessor, o Prefeito Celso
Pitta, que teve a iniciativa de encaminhar uma carta à
CPI, dizendo que gostaria de aqui prestar depoimento,
antes mesmo de ser convocado para tal fim.
O Sr. Paulo Maluf será convidado, logo que esteja pronto o pré-relatório do Relator Roberto Requião, a prestar esclarecimentos à CPI. Espero que
S. Exª tenha a coragem de fazê-lo.
O seu porta-voz Adilson Laranjeira, que fez
uma nota em termos tão agressivos com respeito à
minha pessoa, não se lembra de que trabalhou comigo na Folha de S.Paulo; embora o saiba muito
bem, pois fomos colegas e ele sempre tratou-me
com muito respeito e cortesia.
Esta nota do Sr. Paulo Maluf também desconsidera a própria maneira como tratou-me quando, há
pouco mais de um ano, recebeu-me ·em audiência
em seu gabinete, para tratar do Projeto de Garantia
de Renda Mínima. Tinha S. Ex" vetado o projeto do
Vereador Arcelino Tato, e tanto reconheceu como
positiva a idéia que formulou um projeto altemativci,
. ainda que mais modesto, que, por enquanto, o seu
sucessor não implementou.
Mas, o Prefeito Paulo Maluf deveria estar com
mais coragem - não quero desencorajá-lo. Pode S.
Exª vir à CPI e não precisará estar tremendo, porque
tendo a certeza que o tratarei com civilidade e respeito, assim como os seus companheiros, a começar pelo seu presidente do partido, Senador Esperidião Amin e pelo seu Líder Epitacio Cafeteira. Sempre S. Ex"s souberam tratar-me com muita cortesia e
respeito, a ponto de, hoje, termos uma convivência
construtiva para o bem do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

255

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Senador Ernandes Amorim enviou à Mesa requerimento cuja tramitação, de acordo com o disposto
no art. 235, Inciso III, alínea a, item IV do Regimento Interno, deve ter início na hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Os
Srs. Senadores Ernandes Amorim, Regina Assumpção, Artur da Távola, José lgnácio Ferreira e
Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho denunciado, nesta Casa, o estado de corrupção instalado em Rondônia.
Desenfreada, desavexada, inescrupulosa, a
ação do Sr. Valdir Raupp é uma vergonha para
Rondônia e para o Brasil.
Logo ele que na campanha dizia ter consciência de que 'era pecado roubar'.
Denunciei e provei dois casos de assalto aos
cofres públicos, quais sejam o desvio de R$
1.485.000,00, a pretexto de aumento irregular do
capital social da CERON, que foram sacados diretamente na 'boca' do caixa do BERON e, segundo
as 'boas" línguas entregue a pessoa tida como influente empresário de Rondônia, a pretexto do que
não se sabe.
De outra feita. fraudou-se um contrato de
publicidade, para campanhas que, se fossem feitas e não foram, seria.m do interesse da sociedade e se desviou mais R$ 900.000,00 aproximadamente.
A.empresa "laranja" contratada reeebeu o dinheiro e entregou a proeminente autoridade do governo, segundo se sabe, beneficiando-se com R$
50.000,00 pelos 'bons serviços prestados' ao Goverr)o Valdir Ãaupp.
Enquanto isto ocorre, os salários dos funcionários estão atrasados.
Servidores e suas famílias estão passando
fome.
Ontem começou o pagamento do mês de março.
Se se examinar o perfil da receita do Estado
vamos verificar que não há nenhum motivo para
que se atrase o pagamento dos servidores do Esta-
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do de Rondônia, senão a irresponsabilidade, o desmando e a corrupção do Governo que a população
de Rondônia teve a má idéia de eleger, para o mal
de todos.
Ainda assim existem parlamentares do Estado negociando, de modo inadmissível, votos para
beneficiar o mar de lama que é o Governo de Rondônia.
Neste mesmo contexto a Assembléia Legislativa, pela maioria dos seus Deputados, é comprometida, corrupta e corrompida, na medida em que
é omissa e conivente com todos os desmandos ao
Governo Valdir Raupp.
Sequer apura a denúncia formulada pelo Tribunal de Contas do Estado, de que o Sr. Valdir
Raupp houvera cometido crime de responsabilidade no caso do aumento de capital da Ceron.
O que ocorre enlameia, envergonha e enoja
a todos os cidadãos de bem de Rondônia, os
quais, felizmente, são a grande maioria.
É esta a comunicação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

A SR! REGINA ASSUMPÇÃO (PTB-MG)
Sr& Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por ocasião
do Dia das Mães, no próximo domingo, gostaria de
deixar registrada nesta Casa, por este breve pronunciamento, a lembrança da data e a conexão
que ela deve necessariamente ter com as mulheres, as mães em especial e a atividade política.
Quero deixar claro que, na minha visão e na minha prática, o exercício da política está destinado
à busca do bem comum, a busca pelos meios pacíficos do diálogo e da negociação, do entendimento entre os homens.
A política deve ser encarada como uma alternativa, ainda que falha, à violência, às guerras, às
ditaduras. A política exercida em seu conceito
mais nobre é irmã gêmea da liberdade e mãe da
paz entre as pessoas, grupos e nações.
Entendo que neste Dia das Mães, a principal
questão a ser tratada nesta Casa é a questão da
moralidade. Pois não se busca a moralidade pública sem que se tenha como base a moral pessoal.
Não se busca moralizar a administração pública e
imprimir cunho moral à atividade politica sem for-
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tes e bem definidos padrões morais de ordem pessoal.
Aí destaca-se a figura fundamental da mãe.
-• -Colllparanaocse·oopapél da mãe, enquanto educadora e formadora da personalidade, com esse
mesmo papel exercido pela escola e pela sociedade,
não resta a menor dúvida que é a formação familiar
o principal cadintio do caráter doS homens e mulheres adultos. E a atividade política deve ser privativa
daqueles que apresentem requisitos básicos de car~ter. Traços forjados na família e, de forma mais in-tensa e cil4fadouraJ pela mãe.
Pela mãe, mulher provedora. Em primeiro lugar, da própria vida. Depois, do calor, do alimento,
do carinho, da orientação, do acompanhamento
escolar e do comportamento de vida. É a primeira
referência do certo e do errado, do bom e do belo.
É a primeira mestra do conviver e do dividir, do
dar e do receber, revestidos de caridade e dignidade.

É a mãe paradoxo. Aquela que ensina e conduz os filhos, orienta-os ao vôo mas não quer ver
a partida. É a mãe que põe os filhos na estrada,
desperta os sonhos e ideais, mas impõe limites.
Alguns fatos recentes, do Brasil e do mundo,
se prestam a graves reflexões sobre o papel das
mães no mundo moderno, das mães que estão
criando a humanidade do Terceiro Milênio, a juventude, homens e mulheres do Século XXI.
São mulheres que estão vendo suas próprias
vidas, rotinas e valores profundamente alterados.
Já não são, como foram no passado, a primeira e
principal fonte de informação para os filhos, hoje
prostrados frente à televisão, à Internet, expostos
praticamente sem qualquer censura ou orientação,
a todo tipo de comunicação.

Uma comunicação que, se de princípio buscava uma linguagem amoral com finalidade exclusivamente consumista, atinge hoje as raias da
imoralidade e da inversão de princípios. Vemos a
glamorização e valorização da violência, a sexualização precoce das crianças, a preponderância do
TER sobre o SER. Da televisão, se-espraiando pelas nossas ruas, pelos clubes e escolas, valorizase o falso, a valorização da pessoa pela sua capacidade de consumir e não na probidade do ser e
do construir.

--------------------------------
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A grande maioria das mulheres de hoje
também não está permanentemente em casa, ao
lado dos filhos. Muitas delas, em busca desua
realização pessoal e profissional, contribuindo
em todas as áreas do laborhum<>nQ, dª_ ci~n~ill
aos esportes, dos tribunais às artes. Estão, também, cada vez mais forçadas a buscar no trabalho externo o reforço do orçamento !:I9_1Jlé§tlçQ,
Isto quando não são a úniç_a__tont_~_d~_s_uste[lto
da família, situação cada vez mais comum. Com
isso, perde-se muito do contato entre mães e filhos. Uma perda que pode ser compensada pela
qualidade desse contato, mas que, sem dúvida,
tem reflexos sobre a educação e formação moral
dos jovens.
Entendo que o grande desafio da mãe de
hoje é, em tempo menor e com excesso de interferência externa, conseguir dar aos seus filhos os
princípios básicos dos valores humanos. É fazer
com que os filhos vejam em cada ser humano um
irmão, merecedor de respeito, revestido de dignidade a ser respeitada.
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Na realidade, as mães estão preocupadas com
o futuro do mundo, um mundo que começa no quarteirão de sua casa, no seu bairro, na sua cidade. E
tenho visto crescer nas rnã~s a dispo~ição de lutar
para mudar essa realidade, para impedir que as piores profecias se concretizem.
___ Essa preocupação e essa angústia estão le_vando as mães a terem mais preocupação com os
destinos do país. E, tenho certeza, essa vontade de
concertar o mundo para que seus filhos vivam melhor acabará por impulsionar a mulher, cada vez
mais, para o mundo da política.
Que me perdoem os políticos do sexo masculino, mas a concorrência certamente vai aumentar.
Tenho a convicção de que a proporção de mulheres
nos parlamentos, nas prefeituras, nos governos e
nos ministérios vai aumentar.
Acho justo e promissor que isso ocorra. Acredito que isso pode ajudar a melhorar nossas comunidades e nosso país, pois a mulher, a mãe, acima de
seus-interesses eleitorais ou dos grupos que representa, terá presente, sempre, a preocupação com o
mundo que deixará aos filhos. Por isso, ninguém
mais do que a mãe lutará pelo futuro.

Se assim não for, teremos multiplicados-os cri~
mes hediondos, como o que recentemente vitimou,
em Brasília, o índio Galdino de Jesus. Uma tragédia
que vem se repetindo silenciosamente em todas as
capitais, dia a dia. São jovens sem valores, sem
perspectivas de crescimento moral, incendiando
Essa luta que começa no ventre, sem dúvida
mendigos. São jovens que, por pura distraÇão,- es~- - aéVe se estenaer ao berço às ruas. Quando se quer
pancam outras vítimas da sociedade, como prostitualterar a realidade, por mais importante que sejam
tas e travestis.
os cuidados redobrados para educação dos próprios
Por que? Por que, meu Deus, tamanha violênfilhos, não é o suficiente. É preciso também contribuir para a educação dos filhos de nossas irmãs e,
cia?
lamentavelmente, dos filhos das ruas.
Uma violência sem propósitos, em total falta de
respeito pelo ser humano. Parece demonstrar a falta
de esperança dos jovens quanto ao futuro.
Que tipo de futuro estamos nós construindo
para esses jovens se esse futuro lhes causa tantos
medos, tantas incertezas que, muitas vezes os levam a buscar a fuga nas drogas e mais violência?

Não haverá tranqüilidade para os nossos filhos enquanto continuar crescendo o contingente
de meninos e jovens de rua, os moradores das
calçadas e dos viadutos; crianças para quem o
amanhã é só a comida de hoje, ameaçadas todos
os dias pelos perigos da selva de pedra de nossas
cidades.

Aparentemente, numa ocasião comemorativa
como essa, de exaltação ao sublime papel das
mães, não seria o momento ideal para se tratar desse lado cruel e criminoso de nossa sociedade. Mas é
que sinto entre homens e mulheres, com mais força
no coração das mães, uma enorme angústia com o
futuro de seus filhos.

De minha parte, enquanto Senadora, tenho dedicado especial atenção à questão do menor. Tenho já
duas propostas com vistas a melhorar a situação dos
menores carentes, abandonados ou delinqüentes.
A primeira delas, autoriza o trabalho em período integral por parte do menor infrator. A legislação
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atual proíbe que essas crianças e adolescentes trabalhem e os obriga a freqüentar a escola comum.
Ora, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,
como pessoas experientes, sabemos que um jovem
que passou a maior parte de sua vida nas ruas, so·
brevivendo de pequenos ou graves delltcffi, não consegue se adaptar com facilidade a um convívio que
consideramos de padrões normais.
Creio que a única alternativa para esse tipo de
jovem, desde que não se adapte à escola comum, é
o trabalho, sempre sob supervisão de uma instituição especializada. A forma desse menor infrator se
reintegrar à sociedade e de reecontrar sua dignidade, é o trabalho e sua remuneração. Com o tempo,
esse menor poderá voltar aos estudos. Espero que
o Congresso Nacional em breve aprove esta minha
proposta.
Outra proposta minha, nesta mesma linha,
tem caráter preventivo e repressivo. Trata-se de
um projeto que transforma em hedionda a utilização
de menores para o crime ou se beneficiar da atividade criminal de jovens inimputáveis. Como os menores não podem ser responsabilizados criminalmente,
estão sendo utilizados por adultos que formam ver- ·
dadeiras quadrilhas, escolas do crime ao ar livre. Se
aprovada esta proposta, serão agravadas as penas
daqueles que explorarem os menores e ainda perderão privilégios como sursis ou livramento condicional.
O amadurecimento precoce dos nossos meninos e meninas também me traz a preocupação
de estudar a possibilidade de redução da idade
para imputação criminal. Mas ainda hã muitas dúvidas sobre a conveniência de se levar jovens de
16, 17 anos, a julgamento e penas comuns. É uma
questão delicada, para a qual não deve haver precipitação.
Pretendo explorar todas as minhas possibilidades, enquanto representante de Minas Gerais no
Congresso Nacional, no sentido de estudar e apresentar propostas que venham a atender às necessidades dos jovens e também das mulheres.
Mas esse trabalho não se esgota na elaboração de leis. Mais importante que elas é a atuaçã?
da sociedade organizada. Seja em clubes de servtços, clubes de mães, associações beneficentes e
educativas, da Maçonaria.
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Nesta ocastao comemorativa, tão especial,
gostaria de me limitar a assuntos agradáveis, simpáticos. Sei, no entanto, que nos corações e mentes de cada mãe, assim como de todos os pais e
filhos que as homenageiam, está presente esta
preocupação com o futuro de nossos filhos e com
o dos filhos das ruas.
Deixo aqui, assim, minha homenagem maior
a todas as senhoras mães: a certeza, a convicção
e a esperança de que é delas, pela capacidade de
amar, pelo dom de doar-se, a responsabilidade de
transformar este em um mundo melhor, para todos
os filhos.
Obrigada

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Srfls e Srs. Senadores, há temas que
não podem ficar alheios ao conhecime11to e à prática dos partidos ao lado, é claro, das chamadas
necessidades concretas de modernização e reformas. Estes temas estão entre alguns dos principais impasses existentes da contemporaneidade
como, entre outros:
O problema do primado do homem sobre os
fatores materiais da sociedade;
Do espírito sobre a exacerbação materialista
deçorrente do processo de desenvolvimento industrial; que, por sua vez, domina os conteúdos da
comunicação de massas;
De arte e do pensamento sobre a técnica
numa fase da existência em que a técnica se apropria da arte e do pensamento existentes, deixando
pouco espaço para a expansão individual de arte e
pensamento;
Do conflito entre questões concretas como,
por exemplo, uma tendência irreversível da mundialização econômica que não signifique, apenas
por isso, adesão ao imperialismo econômico e sim
o seu oposto;
A existência de um processo de competição
necessário mas que não se transforme no esmagamento dos fracos e das minorias e sim na forma
de promover o pluralismo cultural, comportamental
e econômico, vale dizer em formas novas de solidariedade;
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Ninguém se iluda. Há mais gente envolvida.
Busca de dimensão transcendente da vida
Não se P•3nse então em co-autores materiais. E
que não esbarre em imposições ditatoriais das soas responsabilidades neste aspecto são mais
ciedades materiais e pragmáticas por um lado e
culposas que dolosas. São, em primeiro lugar
nas prisões dogmáticas existentes no território de
das famílias. Em segundo, da própria sociedaalgumas religiões, vale dizer: nas guerras religio____ de. Não me refiro em especial aos pais dos
sas.
envolvidos. O choque do episódio também deve
ser terrível para eles. Refiro-me à chamada nova
família da era pós-industrial. Ela vive sob a presA grande dificuldade de os partidos polítisão da competitividade, orientada para o êxito,
cos enfrentarem estes temas na América Latina
alimentada pela velocidade em alcançá-lo. Agora
está em que nossos países, nem bem chegaram
a concorrência se projeta em escala até mundial
à modernidade, e já se acham frente a problemas da pós modernidade. Nessa linha de racioneste processo de globalização, maior que todos
os anteriores. É competição de salários e lucros
cínio defrontam-se ainda os partidos políticos
para gastá-los. Aumenta a febre consumista. As
com um novo instituto informal da contemporaneidade: o que já foi chamado de •soberania divitrines hipnotizam de jovens a adultos e velhos
fusa•. Falo mais claro: em pleno apogeu·do Esde ambos os sexos. E a todas as cores e classes sociais. A questão é ver quem ganha mais
tado-Nação, fortalecido no século·xx, o fim da
para gastar o máximo.
guerra fria, a existência crescente de capitais
disponíveis, a expansão dà tecnologia e das comunicações criam forrnas novas de compreender
Os filhos e filhas ficam relegados, se não forem
a soberania, não mais como algo confinado estrium estorvo. Nos países ricos eles são evitados.
tamente dentro dos limites de cada estado, mas
Poucos os filhos ou mesmo nenhum, o melhor para
algo comum a cada indivíduo: a soberania da lios casais. E quando vêm as proles, se vêem deixaberdade individual operando dentro dos macrodas nas mãos das empregadas e olhando a televisistemas. Assim, cabe à política enfrentar e
. são, uma espécie de"babá eletrônica. Perde-se o
compreender impactos poderosos como:
contato entre gerações. Perde-se, portanto, a saudável oportunidade de transmissão dos valores de uma
a outra. A crise é também da civilização, além da criDecisões macroeconõmicas fora do âmbito
se da economia. Então, nem o professor nem a políde cada país;
cia, consegue substituir os pais.
Decisões científico-tecnológicas transnacionais;
O resultado já se pode prever. Os filhos e filhas imaginam estar recriando o mundo, na medida das influências recebidas na rua ou pela televiProcesso de comunicação em evolução vertisão e Internet, esta avenida elefrônica. Quanto à reginosa, globalizante, com a substituição do átomo
ligião,
nem falar. Ainda a maioria dos pais há muito
pelo bit eletrônico a propiciar inusitadas possibilise
encarregou
de declará-la superada, anacrónica,
dades para o indivíduo, por cima e além dos limiarcaica.
tes do Estado-Nação, dentro do qual ele nasceu e
formou a maioria dos seus conceitos no século
:_sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoque termina.
ras, onde buscar os valores da cultura, após tama0 SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDBnha tempestade?
ES) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o reEvidentemente em lugar nenhum.
Daí a vida na rua, que não escolhe as comcente caso da cremação de um pobre índio, ainda
em vida, merece algumas reflexões um tanto ditepanhias. Todo mundo vai para ela e nela permanerentes. Claro que não se trata de diminuir QU_ _ ce a maior parte do tempo possível. Em meio ao
acrescentar nada à hediondez do crime_e__sim_I~--____ seu tédio, de inúmeras experiências logo esgotaconhecer que ele se reveste de mais outra~. implidas, ocorrem outras tentações mais fortês. Até o
cações e conseqüências.
- -- --sexo deilü3-âé bastar. De volta ou indo para a far-

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

260

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ra, jovens de classe média, em busca d~ noyél§,
mais intensas experiências, divisam um coitado
dormindo no chão de uma parada de ônibus. Logo
pensam em nada mais nada menos que em queimá-lo vivo. Faltava esta emoção violenta. Passam
da palavra ao ato e o resultado se viu: cremam um
pobre índio pataxó de nome Galdino dos Santos.
A imprensa explode em reclamações. A polícia consegue descobri-los e prendê-los. Ainda
bem que não tinham um ·habeas corpus preventivo
no bolso, como sucede em geral com a maioria
dos bandidos, para desalento de policiais mal pagos, sem carreira funcional, muito menos treinamento adequado. Daí cederem às vezes às pressões.
O caminho para superação do problema
apresenta-se inevitavelmente complexo, embora
não sirva de pretexto para minorar as punições.
Pelo contrário, urge acelerar as reformas empreendidas no Código de Processo Penal pelo
atual Governo. Não se pode nem se deve mais
aceitar a lentidão processual, a ponto de ninguém
se lembrar mais do caso quando enfim vem o julgamento. Então a comiseração se estende da vítima esquecida, aos réus transformados em coitados. Daí a tendência a sentenças suaves, ademais
encurtadas pela metade por bom comportamento.
Em breve os criminosos vão para a rua., para em
geral voltarem a delinqüir.
Não deixemos a memória esfriar. É preciso
mantê-la viva e agirmos, senão os episódios se repetirão. E cada vez mais em pior escala.
Muito obrigado.

O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a oportunidade
de comparecer no último dia 06 de maio, juntamente com o Governador de meu Estado, Dr. Mário Covas, o Senhor Ministro interino da Indústria e
Comércio, Dr. Paulo Jobim, e o Prefeito de São
José dos Campos, Dr. Emanuel Fernandes, à solenidade de inauguração da fábrica de caminhões
GMC, da General Motors do Brasil, na cidade de
São José dos Campos, São Paulo.
Quero registrar aqui o acontecimento, Senhoras e Senhores Senadores, movido pela importân-
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cia que o fato representa para a economia de meu
Estado. Ressalte-se que a implantação dessa modema unidade indJIStrial exigiu investimentos da
ordem dos 70 milhões em obras civis, equipamentos de- última géração- e produtos. Construída
numa área de 8.300m2, a nova fábrica possui capacidade instaladapara 20 mil unidades/ano, assegurando, de imediato, 650 novos empregos na
região. Segundo declarações do Dr. André BeeF,
vice-presidente e diretor executivo da General Motors, o Brasil passa a ter mais um produto de renome mundial. A marca GMC coloca o país no mesmo nível tecnológico de fabríCantes internacionais
e tradicionais produtores de caminhões como os
Estados Unidos e o Japão.
A General Motors do Brasil decidiu investir
fortemente no segmento quando criou a Divisão de
Caminhões e, desde julho de 1996, passou a importar veículos com tecnologia japonesa e norteamericana. Estes caminhões estão sendo nacionalizados em tempo recorde.
Construída nos mais altos padrões tecnológicos mundiais, esta nova fábrica vem ao encontro
do objetivo brasileiro de integração de nosso País,
em condições de igualdade, aos mais importantes
mercados internacionais. Com alta produtividade,
robôs e computadores nos comandos das operações, a unidade de produção da GM do Brasil de
São José dos Campos trará para o Brasil veículos
com padrões de qualidade e preservação ambiental já adequados às normas de emissão de poluentes do ano 2000.
Cumpre destacar que a fábrica de caminhões
GMC reforça o conceito de credibilidade que nosso País vem conquistando junto ao investidor estrangeiro, fator d~ suma importância neste momento em que a globalização dos mercados deixa
de ser uma hipótese, para se firmar definitivamente como realidade.
O potencial do mercado brasileiro de caminhões é tido pelo Dr. Mark Hogan, ex-presidente
da GM do Brasil e atual presidente de Operações
da Divisão de Carros Pequenos nos Estados Unidos, como um dos mais importantes do mundo. O
Mercosul também reforça essa posição e para a
General Motors do Brasil, esses motivos, aliados
ao conceito do nosso mercado como de grande vi- talidade e diversificação, demandaram a implantação da nova fábrica. Hoje, a marca GMC, de reno-
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me mundial, é também produto brasileiro. A nova fábrica contará com tecnologia de ponta própria e com
parceiros, como a GM norte-americana.
É digno de registro que o trabalho de Mark
Hogan no Brasil não se restringiu ao de um executivo em ascensão profissional. Mais que isso, voltou-se para a cultura brasileira, identificando-se
com nossos costumes e r:;om as complexidades de
nossa vida social. Credite-se ainda a Mark Hogan
o recorde histórico de exportação da GM do Brasil
que atingiu a cifra de 740 milhões de dólares em
1996. Esse norte-americano, de coração brasileiro, sempre emprestou empenho pessoal e dedicação exclusiva a qualquer projeto ao seu cargo.
Em data recente, a General Motors do Brasil
passou a ser presidida pelo norte-americano Frederick A. Henderson, de 38 anos, em substituição a
Mark Hogan, que assumiu a presidência da Divisão
de Carros Pequenos nos Estados Unidos, também
de importância estratégica para a GM Corporation.
Homem de finanças, o novo presidente da
GM do Brasil possui uma filosofia de administração objetiva e intimamente comprometida com resultados. Até sua vinda ao Brasil, Henderson presidia a Delphi Saginaw Steering System, divisão
da General Motors Corporation, desde maio de
1996. Antes disso, comandava as operações da
Delphi Automotive Systems desde 1994.
Há 72 anos no Brasil, a GM tem investido
também na educação e formação de profissionais
e executivos brasileiros que hoje atuam em diversos países. Atualmente cerca de 50 desses brasileiros e suas novas famílias residem no exterior,
desenvolvendo projetas, gerenciando novos programas ou em treinamento de altos executivos.
Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado.
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- Parecer nº 165, de 1997; e
-Requerimento nº 292, de 1997
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h38min.)

ATA DA 53~ SESSÃO OELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 6 OE
MAIO OE 1997
(Publicada no OSF, de 7 de maio de 1997)

RETIFICAÇOES
- No-sumâno da ata, à página

no

09065, 2a coluna. exclua-

se, por haver s1do publicado 1ndev1damente, o segumte ttem.
3
• AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES, EM 6.5.97

:::::::::::::::: ::: ::::::::: :::: : :::: : ::::::::: ~::: :::: ::::-::::::::: ::::: : ::::: ::::

À pág1na n" 09120, 1• coluna, na fala da Presidência,
relativamente ã votação do Projeto de Decreto Legislativo n° 32, de 1997, que
aprova a Programação Monetária relativa ao terceiro trimestre de 1996, com
eStimativas das farxas de variação dos principaiS agregados monetários,
anál1se da evolução da economia nac1onal prevista para o trimestre e
jUSttfica.IIVas pertinentes,

Onde se lê
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Aprovado, com o
voto Cle abstenção dos mesmos que se abstiveram na vez anterior.

leia-se:

o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) ~ Aprovado, com o
voto de abstenção dos mesmos que se-abstiveram na \teZ anterior.
O Projeto va1 ã Comissão Oiretnra para redaçáo fina!.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

08105197

O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) 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 13 do corrente, as seguintes matérias:
- Projetes de Lei da Câmara n2 s 204, de
1993; -44, de 1195; e 88, de 1996

Quinta-feira

11:00

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe, Deputado Nicodemus Correia Fafcão

11:30

Missão Parlamentar da Ucrânia

15:30

Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal
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Ata da 56ª Sessão Não Deliberativa
em 9 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, dà. 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Lúdio Coelho
José Alves, Nabor Júnior e José Bianco
(Inicia-se a sessão às 9 horas)

horas e que, a partir desse limite, o trabalho deve
ser considerado notumo.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Declaro
O projeto veio a esta Comissão, com pareceres
. . -- favoráveiis de várias -Comissões da Cãmara Federal
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trapela quais tramitou.
É o relatório.
balhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabar Júnior, procederá à leitura do Expediente.
11- Voto do Relator
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE .
.PARECER Nº196, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei da Câmara n 2 156,
de 1993 {nº1.036/91, na Casa de origem),
que "altera o art. 72 da Lei n 2 5.889, de 8
de junho de 1973, que institui normas reguladoras do trabalho rural".
Relator: Senador Carlos Wilson
1- Relatório
De autoria da nobre Deputada Lúcia Braga, o
presente projeto tem por objetivo alterar o art. 72 da
Lei n2 5.889, de 8 de junho de 1973, dando-lhe a seguinte redação:
·

r-

'Art.
Para os efeitos desta Lei, considera-se trabalho notumo o executado entre as 18 (dezoito) horas de um dia e as 5
(cinco) horas do dia seguinte, se exercido na
lavoura, e entre as 18 (dezoito) horas de um
dia e as 4 (quatro) horas do dia seguinte, se
na atividade pecuária. •
A autora do projeto alega que, devido a particularidades do trabalho rural, deve-se estabelecer outros parâmetros para que o horário após
as 18 horas seja considerado como noturno,
com o pagamento do respectivo adicional àqueles trabalhadores que cumprirem esta jornada
adicional.
A ilustre Deputada assinala ainda que a atividade rural se encerra, invariavelmente, após as 18

O Projeto de Lei n2 156, de 1993 (Projeto de
Lei n2 1.036-C, de 1991, na origem), de autoria da
ilustre Deputada Lúcia Braga, pretende alterar 'o art.
72 da Lei n2 5.889, de 8 de junho de 1973, que institui normas reguladoras do trabalho rural'.
Ao se fixar legalmente o trabalho notumo,
leva-se em conta tanto o período habitual de início e término da jornada de trabalho, quanto o
de repouso. Desse modo, o anoitecer, variável
corri a estação ou lugar, jamais poderia servir de
parâmetro para determinar o período do trabalho
noturno.
O homem do campo habituou-se a iniciar suas
atividades bem cedo e, devido às particularidades
do trabalho que desenvolve durante o dia, encerra
suas atividades ao cair da tarde. Assim como nos
centros urbanos é normal começar-se a trabalhar às
8 horas e estender-se a jornada até às 22 ·horas, no
. meio rural-costuma:Sei iriiCiaf-às-5 horas e parar as .
atividades às 18 horas.
.
É, pois, esta a realidade que o leglsÍador deve
ter diante dos olhos e, nesse sentido, a proposição
tem o mérito de institucionalizar um costume que
vem de vários séculos.
Ademais, a proposta constitui-se em conquista de grande importância para os trabalhadores rurais brasileiros e certamente contribuirá para uma
maior eficácia na relação entre eles e os empregadores.
Por outro lado, a proposição não encontra obstáculos de natureza constitucional ou jurídica e obedece às exigências regimentais e de boa técnica legislativa.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
presente projeto de lei.
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Saia das Comissões, 30 de abril de 1997. Ademk Andrade, Presidente - Carlos Wilson, Relator ·- . ;vsé Eduardo Outra - Ernandes Amorim Valmir Gampelo - Sebastião Rocha -José Alves
- Mauro Miranda - Lúcio Alcântara - Marluce
Pinto - Osmar Dias - Leomar Quintanilha - Abdias i'l3sc;mento - Casildo Maldaner - Jonas Pinheiro.
Documentos anexado nos termos do
art. 250, parágrafo único do Regimento lniemo.

HI::QUERIMENTO Nº 1.284, DE 1993
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do Art. 178, Inciso I do Regimento interno do Senado Federal, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 156, de 1993, que •Altera o Ait:
7º da Lei r~ 5.889, de 8 de junho de 1973, que Institui normas reguladoras do Trabalho Rural", seja concluído em Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 1º de dezembro de 1993.Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com invocação do disposto no inciso I do art. 172 da lei interna, requerimentos foram encaminhados à Mesa
visando inclusão em Ordem do Dia de projetes, uma
vez esgoiados os prazos de sua tramitação nas comissõee.
Dispõe c § 3º do art. 118 do Regimento Interno
que o prazo das comissões, para exame das matérias, se renova pelo início de nova legislatura ou por
designação de novo relator.
A Presidência, em obediência àquelas disposições regimentais, irá devolver à comissão com~
peter.te :::s projetes em referência, assegurando
novo prazo para emitir seu parecer, considerando
prejudicados, nos termos da alínea a do art. 334
do Regimento Interno, os requerimentos mencionados.
j:jEQUERIMENTO Nº 1.241, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l.
do Senado Federal, a inclusão em ordem do dia
do Proieto de Lei da Câmara nº 156, de 1993, que
"Altera' o art. 7º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de
1973, que institui normas reguladoras do trabalho
rural".
Sa!a das Sessões, 18 de dezembro de 1996. Senador Seni Veras, Presidente da Comissão. de
Assuntos Sociais.
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OF. Nº SF/253/97
Em 19 de março de 1997
Exmº Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetes constantes da relação anexa, com a solicitação
· de·seremincluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255, tendo em vista que todas as proposições
já estão instruídas com relatórios encaminhados pelos respectivos relatores para inclusão na pauta des- sa Comissão, por economia processual, encareço a
V. Exª submeter os projetes em referência a esse órgão técnico, a fim de serem posterionnente apreciados em Plenário devidamente instruídos com seus
pareceres.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
PARECER N2197, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 18,
de 1995 (n2 2.090/91 na Casa de origem),
:11ue "Regulamenta o exercício profissional do histotecnologista e dá outras providências".
Relator: Senador Waldeck Ornelas
O Projeto de Lei da Câmara n2 18, de 1995, de
autoria do Deputado Marcelino Romano Machado,
destina-se a regulamentar o exercício profissional do
histotecnologista, por tratar-se, segundo as palavras
do próprio autor, "de uma profissão démuita importância no auxílio ao trabalho do patologista e que,
até então, não teve o reconhecimento que merece",
-com o que concordamos inteiramente.
Entretanto, cremos que, por se tratar de profissão da área de saúde e implicar, potencialmente, riscos para o profissional e para o paciente, devemos
agrupá-la com as demais atividades afins, em benefício dos próprios traballiadores da área. Consolidamos, pois, num único dispositivo, a regulamentação
das categorias de Técnico em Patologia Clínica,
Técnico em Histologia, Técnico em Citologia, Técnico em Hematologia, sob a rubrica comum de Técnico de Laboratório, e de Auxiliar 'de Laboratório e
-Técnico em Hemoterapia, o que, certamente, resul-
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tará em economia e clareza, paralelamente a uma
maior racionalidade no trabalho legislativo.
Assim, somos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 1995, na forma do seguinte:
EMENDA N° 1-CAS (SUBSTITUTIVO) AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 1995
Regulamenta as profissões de Técnico de Laboratório, Auxiliar de Laboratório e de Técnico em Hemoterapia, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São considerados habilitados para o
exercício da profissão de Técnico de Laboratório:
I - os portadores de certificados de conclusão
de curso de formação de Técnico em Patologia Clínica, devidamente reconhecido pelo órgão competente;
11 - os portadores de certificado de conclusão
de curso de formação de Técnico em Histologia, devidamente reconhecido pelo órgão competente;
III - os portadores de certificado de conclusão
de curso de formação de Técnico em Citologia, devidamente reconhecido pelo órgão competente;
IV - os portadores de certificado de conclusão
de curso dA formação de Técnico em Hematologia,
devidamente reconhecido pelo órgão competente.
Art. 2º São atribuições do Técnico de Laboratório, segundo a respectiva habilitação profissional:
! -Técnico em Patologia Clínica:
a) proceder à colheita de material destinado a
exame no laboratório;
b) realizar exames sorológicos, bacterioscópicos, bacteriológicos, hematológicos, bioquímicos, de
excretas e outros;
c) efetuar o preparo e armazenamento dos corantes e reagentes utilizados nas rotinas de exames;
d) manter o arquivo e a documentação relativas aos resultados dos exames;
e) coordenar e supervisionar as atividades dos
Auxiliares de Laborató;io, no âmbito de sua competência;
11- Técnico em Histologia:
a) proceder às rotinas destinadas a fixar, incluir, cortar, corar e montar preparados histológicos;
b) efetuar a preparação de lâminas coradas a
partir de esfregaços de secreções e líquidos;
c) efetuar o preparo e armazenamento dos corantes e reagentes utilizados nas rotinas laboratoriais;
d) utilizar corantes e técnicas de coloração especial, histoquímica, imunopatologia, ultra-estrutura
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e outras no preparo de lâminas, segundo a solicitação e supervisão do médico anátema-patologista;
e) manter o arquivo e a documentação relativa
aos laudos dos exames;
f) coordenar e supervisionar as atividades dos
-Auxiliares de Laboratório, no âmbito de sua competência;
III- Técnico em Citologia:
a) proceder às rotinas destinadas a fixar, corar
e montar os preparados citológicos;
b) realizar a citoescrutinação, compreendida
com o processo de identificação dos elementos celulares, a flora normal e patológica, os componentes
inflamatórios, pré-neoplásicas e neoplásicas presentes no esfregaço proveniente de material ginecológico, encaminhando seu resultado ao médico anátomo-patologista para diagnóstico final;
c) efetuar o preparo e armazenamento dos corantes e reagentes utilizados nas rotinas laboratoriais;

d) executar técnicas de coloração especial e
outras, segundo a solicitação e supervisão do médico anátomo-patologista;
e) manter o arquivo e a documentação relativa
aos laudos dos exames;
f) coordenar e supervisionar as atividades dos
Auxiliares de Laboratório, no âmbito de sua competência;
IV- Técnico em Hematologia:
a) proceder à coleta, registro e identificação de
sangue para fins de prova e exames;
b) efetuar exames de rotina e especializados
em laboratórios de coagulação e hemostasia, de citologia e citoquímica, de bioquímica molecular, de
imunologia, de imuno-hematologia, de sorologia, de
radiobiologia, bioquímica e outros;
c) preparar os reagentes padronizados para a
rotina dos exames laboratoriais.
Art. 3º O Auxiliar de Laboratório é o profissional
responsável pela manutenção da ordem e da limpeza das bancadas e dos equipamentos, bem como da
execução de atividades de caráter geral e de baixo
nível de complexidade para o funcionamento do laboratório.
Art. 4° São considerados habilitados para o
exercício da profissão de Técnico em Hemoterapia
os portadores de certificado de conclusão, devidamente reconhecido pelo órgão competente, de curso
de formação de Técnico em Hemoterapia.
Art. 5º São atribuições do TécnicÓ em Hemoterapia:

--~-------------------------------------------------------
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a) participar no recrutamento e triagem de can:-___
didatos a doadores;
b) proceder à coleta, registro e identificação de
sangue dos doadores;
c) realizar o processamento, armazenamento,
a expedição, os exames e o controle de qualidade
do sangue colhido;
d) aplicar e acompanhar a transfusão do sangue e componentes sob supervisão médica.
Art. 62 Os curóculos, com os núcleos comuns e
o mínimo a ser exigido para as habitações profissionais referidos nos arts. 12 e 42 , serão fixados pelo órgão competente do Poder Executivo.
Parágrafo único. Os certificados de cursos congêneres expedidos por instituições estrangeiras, legalmente reconhecidos nos países de origem, serão
revalidados na forma da lei, atendendo-se à equivalência do currículo e da carga horária.
Art. 72 Aqueles que, até a data de publicação
da presente Lei, contem com o efetivo exercício da
atividade em hospitais, clínicas, laboratórios ou em
outros estabelecimentos devidamente registrados e
licenciados, por um período igual ou superior a 3
(três) anos, serão considerados habilitados para o
exercício da profissão de Técnico de Laboratório e
Técnico em Hemoterapia, segundo os termos dos
arts. 12 e 42 , respectivamente.
Art. 82 O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 92 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em centrário.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1997 Ademir Andrade, Presidente - Waldeck Omelas,
Relator - Nabor Júnior - Marluce Pinto - Valmir
Campelo - Sebastião Rocha - João França Leomar Quintanilha - Jonas Pinheiro - Ernandes
Amorim - Osmar.. Dias - Abdias Nascimento José Alves - Casildo Maldaner - José Eduardo
Outra- Lúcio Alcântara- Emília Fernandes (assina sem voto).
Documentos anexados nos tennos doart. 250 do Regimento Interno:
REQUERIMENTO Nº
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n° 18, de
1995, que "Regulamenta o exercício profissional do
histotecnologista e dá outras providências'.

- -- Sala das Sessões, - Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OF. Nº SF/252/97
Em 19 de março de 1997
Exm2 Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetas constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Tendo em vista que todas as proposições já
estão instruídas com _relatórios encaminhados pelos
respectivos relatores para inclusão na pauta dessa
Comissão, encareço a V. Exª submeter os projetas
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem
posteriormente apreciados em Plenário devidamente
instruídos com seus pareceres.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
PARECER N° 198, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
ao Projeto de Lei da Câmara n° 89, de
1992 (n° 1.757191 na Casa de origem) que
"concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e de Imposto de
Importação relativamente a equipamen·
tos e- material educativo adquiridos por
pessoa portadora de deficiência e dá outras providências•, nos termos do Requerimento n 2 1.148195, de audiência.
Relator: Senador José Alves
I - Antecedentes .. _
O projeto de lei em tela foi apresentado à Câmara dos Deputados em 1991, e teve pareceres de
duas Comissões: a de Finanças e Tributação e a de
Constituição e Justiça e de Redação.
O relatório da Comissão de Finanças e Tributação, apresentado em outubro de 1991, alertava para
o disposto no art. 50, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n2 8.074, de 31-7-90), norma de caráter
cogente, segundo a qual "qualquer projeto de lei que
conceda ou amplie isenção... e que gere efeitos sobre a receita estimada para os orçamentos de 1991,
somente poderá ser aprovado caso indique, fundamentadamente, a estimativa de renúncia de receita
que acarreta, bem como as despesas, em idêntico
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montante, que serão arroladas automaticamente,
nos orçamentos do exercício referido'.
Na ocasião, o Relator considerou que o projeto
não atendia às exigências da LDO. Argumentou, porém, que o obstáculo deixaria de existir, desde que a
norma proposta tivesse vigência a partir de 1 de janeiro de 1992. Para tanto, foi apresentada emenda,
integrada ao texto final daquela comissão.
No entanto, a douta Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação considerou tal solução inócua, de vez que toda LDO renovará a regra de previsão de renúncia de receitas, no caso de isenções.
Assim, por concluir que a emenda aprovada não resolvia a questão, reJeitou-a, mantendo o texto original da proposição.
Analisados os termos da exigência da LDO,
entendeu o Relator que "a norma não se aplica à hipótese prevista no projeto", ·de vez que não há como
quantificar, ainda que por estimativa, "a renúncia de
receita e a despesa anulada".
A impossibilidade de cumprimento da norma
não deveria, entretanto, impedir a aprovação do projeto em estudo, dado seu alcance social, pois "defender a imposição da norma, configurar-se-ia numa
limitação do poder legiferante do Congresso Nacional, que se veria tolhido de conceder favor fiscal competência que lhe é outorgada pela própria Lei
Maior - nas hipóteses em que não pudesse prever
sua repercussão orçamentária'.
Foi este o texto encaminhado ao Senado Federal, para análise e deliberação, tendo sido apresentado parecer da Comissão de Assuntos Económicos,
em 11-4-95.
Dado o prazo para apresentação de emendas,
no âmbito da CAE, sem que nenhuma emenda tivesse sido registrada, a matéria foi considerada pronta
para ser incluída na Ordem do Dia.
Mas, em 3-5-95, o Senador Sérgio Machado
requeria o adiamento da votação, devidamente aprovado pelos membros da CAE. No mês seguinte,
novo requerimento, desta vez do Senador Vilson
Kleinübing, transferiu a deliberação para a sessão
de 3-8-95. Nesta data, novo adiamento foi aprovado,
transferido o voto para 29-8-95. Finalmente, o Senador Kleinübing, nesta última data, requereu e obteve
aprovação para que fosse ouvida a Comissão de Assuntos Sociais.

º

11 - Relatório

Com base na decisão dos membros da Comissão de Assuntos Económicos, vem a esta Comissão
o Projeto de Lei nº 89/92, que trata da isenção de IPI
e de Imposto de Importação para equipamentos e
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material educativo destinados a pessoas portadoras
de deficiência física, sensorial e mental.
O art. 1º determina que ficam isentos de IPI e
de Imposto de Importação "os equipamentos e material educativo adquiridos por pessoa portadora de
deficiência ou a ela destinados".
Já art. 2º dispõe-que "os bens cuja importação ou saída de estabelecimento industrial, importador ou atacadista, estão beneficiados com a isenção
(art. 1º) são' os produzidos especialmente para pessoas portadoras de deficiência, ou para elas especialmente adaptados".
O art. 3º obriga os beneficiários, no caso de
transferência de propriedade ou uso do bem, exceção feita à transferência a outra pessoa deficiente, a
obrigatoriedade de proceder ao prévio pagamento
do imposto, "responsabilidade que se comunica ao
adquirente, em caráter de solidariedade".
O art. 4º determina que a regulamentação desta Lei far-se-á em 90 dias, e o parágrafo único dispõe,
no caso de não regulamentação e persistência da
omissão: 'Assistirá em caráter definitivo, aos beneficiários nela designados, o limite de isenção, independentemente de quaisquer novas formalidades".
Em sua justificação, o Deputado Magalhães
Teixeira, autor do projeto, argumenta que a Constituiçã9 previu, em inúmeros de seus artigos - r-,
XXXI, 23, 11, 24, XIV, 37, VIII, 203, IV e V, 208, III,
227, § 1º, 11 e§ 2º, e 244- a intenção do legislador
de promover e integrar a pessoa portadora de deficiência.
"Nesse contexto', conclui o autor, •a proteção
fiscal que ora proponho à consideração do Congresso Nacional somente pode ser vista como legislação
integrativa dessa preocupação cristalizada no texto
constitucional, para cuja concretização já se encontra em mora o Poder Público".
É o relatório.
III- Voto

o

Do ponto de vista de técnica legislativa, bem
como da constitucionalidade e juridicidade nada há a
obstar ao presente projeto. Quanto ao mérito, este é
incontestável e concretamente justificado pelo autor.
Todos os que conhecem a realidade do deficiente brasileiro sabem o quanto evoluiu a tecnologi!l-'LOitac!ª_ para as necessidades dessas pessoas,
bem como as dificuldades de acesso e obtenção das
facilidades geradas por aparelhos e instrumentos
que visam dar ao deficiente uma maior autonomia
na vida quotidiana
No que concerne a questão levantada no âmbito da Comissão de Tributação e Finanças da Câma-
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ra dos Deputados, é de se louvar a preocupação do
relator, como a do relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Com efeito, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
em vigor - Lei nº 8.931, de 27-9-1994 -em seu art.
57, dispõe:
"A concessão ou ampliação de incentivo,
isenção ou benefício, de natureza tributária ou
financeira, somente poderá ser aprovada caso
indique a estimativa de renúncia de receita e
as despesas, em idêntico valor, que serão
anuladas, inclusive as transferências e vinculações constitucionais. •
No entanto, o argumento, anteriormente expendido, de que "a norma (da LDO) não se aplica à hipótese prevista no projeto" permanece válido.
Com efeito, no que se refere à isenção fiscal
de equipamento e de material educativo para pessoas portadoras de deficiência não há previsão específica de receita nos orçamentos federais, pois
são aquisições eventuais, não quantificáveis previamente e, destarte, irrelevantes em termos de recursos, para que figurem destacadamente nos orçamentos da União.
A LDO faz estimativas referentes a produtos e
bens cuja tributação e previsão de receita são relevantes e historicamente têm estado presentes no orçamento, tais como: produtos de tabaco, bebidas,
automóveis, entre outros.
Portanto, a determinação da norma legal não é
passível de execução nos casos previstos pelo projeto de lei em análise, dada sua imprevisibilidade e
devido ao fato de constituir montante de recursos
bastante aquém dos valores e figuras com os quais
tratam os orçamentos federais. Portanto, inexiste
"receita estimada'.
Ressalte-se que, há vários anos, encontra-se
em vigor legislação - renovada anualmente - que
isenta de !PI veículos adaptados para pessoa portadora de deficiência física, õnibus escolares e automóveis destinados aos serviços de táxi, não tendo
sido invocado o enquadramento deste ato legal às
normas e diretrizes de isenção, no âmbito dos orçamentos.
Finalmente, queremos ainda destacar os termos do parágrafo único, do art. 4 2 que, com acurada
pertinência, estabelece uma solução para o caso de
esgotamento do prazo de regulamentação, assegurando às pessoas portadoras de deficiência o. direito
à isenção 'independentemente de quaisquer novas
formalidades".
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____ CQmo_bem M9L!.menta o Deputado Magalhães
Teixeira, inúmeros direitos previstos no texto da Carta Magna carecem de concretização, na ausência de
aprovação de normas legais de caráterinfraconstitu_cional. É_o_caso,por exemplo, do parágrafo 22 , do
-art. 227, que trata "das normas de construção de logradouros e de edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência". Tais medidas também viriam a beneficiar pessoas idosas, obesas e gestantes.
Nem mesmo o Senado Federal, até hoje, tomou
efetivas essas medidas em seus edifícios e acessos, o
que acarreta inúmeros problemas de deslocamento
para os deficientes que aqui vêm: não temos rampas,
nem portas com dimensões adequadas - nas salas e
nos eleva_d_ores - e te!l:IQ§ p.penas dois toileHes adaptados, mas nem sempre acessíveis.
É portanto muito oportuna a determinação expressa no parágrafo único do art. 4 2 , pois exime os
benªftçiár::ios das limitações impostas por um processo legislativo muitas vezes moroso, que implica em
prejuízos irreversíveis àqueles que, mais do que todos nós, necessitam ter seus direitos assegurados.
Pelas razões expostas, somos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n• 089/92, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1 - CAS
Dê-se ao art. 22 do Projeto de Lei da Câmara
n2 89, de 1992, a seguinte redação:
"Art zi São-beneficiadOs com a isenção
prevista no art. 1• os bens produzidos especialmente para pessoas portadoras de deficiência ou para elas especialmente adaptados, tanto no caso de produto de fabricação
nacional, ao serem adquiridos junto à indústria, como no dos fabricado!! no estrangeiro,
ao serem comercializados pelo importado. •
Justificação

A redação anterior além de apresentar os verbos "ser' e 'estar' numa mesma frase, tomando um
deles perfeitamente dispensável, mostrava-se desordenada, embora indicado os elementos essenciais
para o bom cumprimento da norma estabelecida.
Trata-se apenas de um problema de redação e não
de conteúdo ou mérito, por isso, mantivemos os termos da redação anterior, sob nova forma.
Sala das Comissões, 30 de abril de 1997.Ademir Andrade, Presidente - José Alves, Relator
- Nabor Júnior- Osmar Dias - Ernandes Amorim

268

_ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio 1997

- Marluce Pinto - Lúcio Alcântara - Jonas Pinheiro - Abdias Nascimento - José Eduardo Outra - João França - Sebastião Rocha - Casildo
Maldaner - Valmir Campeio - Waldeck Ornelas Leomar Quintanilha.

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras ':ie deficiência;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

LEI N9 8.074, DE 31 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 1991, e dá outras
providências.
Art. 50. Qualquer projeto de lei que conceda ou
amplie isenção, incentivo ou benefício de natureza tri~
butária e financeira, que não esteja em vigor na data
de publicação desta lei, e que gere efeitos sobre a receita estimada para os orçamentos de 1991, somente
poderá ser aprovado caso indique, fundamentadamente a estimativa da renúncia de receita que acarreta,
bem como as despesas, em idêntico montante, que
serão anuladas, automaticamente, nos orçamentos do
exercício referido, não cabendo anulação de despesas
correntes e com amortizações de dívida
LEI N9 8.931, DE 22 DE SETEMBRO DE 1994
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária anual de
1995, e dá outras providências.
.Art. 57. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, somente poderá ser aprovada caso indique a estimativa de renúncia de receita e as despesas, em idêntico valor, que serão anuladas, inclusive
as transferências e vinculações constitucionais.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

r-

Art.
São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no
tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

XIV - proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência;
Arl 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
aos Estados, do Disttito Federal e dos Municíoios obe-decerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios d"l prover
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 208. O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
III - atendimento educacional esp_eciálizado
·aos portadores de

········"A;t:·227:··~-ct~~~;·d~-t~;;;iii~:·ct~·~~~i~'d·~'d~--;;·d;
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito 8. li!Jeidade e
à convivência familiar e comunitária, além de colocálo a salvo de toda forma de negligência, discliminação, exploração, violência. crueldade e opressão.
§ 19 O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não-gcvernamenfais e obedecendo aos seguintes preceitos:
-
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11 -criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos.
§ 22 A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência.
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos
logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art.
227, § 2 2
Documentos anexados nos termos do
art. 250 do Regimento Interno.
REQUERIMENTO Nº1.148, DE 199S

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, do Regimento lntemo,
requeiro o adiamento da votação do Projeto de Lei da
Câmara nº 89, de 1992, a fim de que sobre o mesmo
seja ouvida a Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. Vilson Keinübing
REQUERIMENTO N2 1.240, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 172, I, do RI do Senado Federal, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de lei da Cãmara n2 89, de 1992, que "Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e do
Imposto de Importação relativamente a equipamentos
e material educativo adquiridos por pessoa portadora
de deficiência, e dá outras providências•.
Sala das Sessões 18 de dezembro de 1996. Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais.

tos constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255, tendo em vista que todas as proposições
já estão instruídas com relatórios encaminhados pelos respectivos relatores para inclusão na pauta dessa Comissão, por economia processual, encareço a
V. Ex.1 submeter os projetes em referência a esse
órgão técnico, a fim de serem posteriormente apreciados em Plenário devidamente instruídos com
seus pareceres.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho}- O expediente lido vai à publicação.
O Projeto de Lei da Câmara nº 156, de 1993
(nº 1.036/91, na Casa de origem), e o Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 1995 (n 2 2.090/91, na
Casa de origem}, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão 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. 42 da Resolução nº 37, de 1995, do
Senado Federal.
. __ .. O SH, PAE:S!PfNIE (Lúdio Coelho) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.523-7, adotada
em 30 de abril de 1997 e publicada no dia 2 de maio
do mesmo ano, que "altera dispositivos .das leis nºs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Titulares

Suplentes-- ·

PFL.
RomeroJucá
José Alves

OF. N2 SF/253/97

BeiJo Parga
José Agripino
PMDB.

Em 19 de março de 1997

Exmº Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os proje-

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Coutinho Jorge

Artur da Távola

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB!PPS).

José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
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PPB.
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
Deputados

Titulares

Suplentes
PFL

Roland Lavigne
Murilo Pinheiro

Lael Varella
Luiz Moreira

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Pedro Novais
Colbert Martins

Ricardo Rique
Pedro Yves
PSDB.

Sebastião Madeira
Ceci Cunha
Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado

Neiva Moreira
PL

Luiz Buaiz

José Egydio
n2

1, de 1989-CN,
De acordo com a Resolução
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 9-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 12-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 7-5-97- prazo para recebimento de emendas
e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 16-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 31-5-97- prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deptuados.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido Óseguinte:
REQUERIMENTO N2 325, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos dos arts. 71 e 72 do Regimento Interno do Senado Federal a constituição de
Comissão Temporária para avaliar o conteúdo dos
fatos do objeto do Processo COP n2 4.175/96, de
autoria da Ordem dos Advogados do Brasil a respeito da invasão de empresas madeireiras asiáticas na
Amazônia, apossando-se de forma irregular de milhões de hectares, utilizando-se de prepostos brasileiros.
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A Comissão deverá ser composta por sete Senadores, com prazo de duração de 120 (cento e vinte) dias.
Justificação
Justifica-se o requerimento pela gravidade da
denúncia apresentada pela Ordem dos Advogados
do Brasil, em razão do que consta dos Relatório e
Voto encaminhados através do Ofício COPIP/C/n2
10, de 10 de abril de 1997, referente ao Processo
COP n 2 4.175/96, anexo ao presente.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1997.- Senador Ernandes Amorim.
OFfCIO COPIP/C/N 2 10/97
Brasília, 1o de abril de 1997
ExmºSr.
Senador Emandes Amorim
Senado Federal
Brasília- DF
Ref.: Processo COP n2 4.175/96. Assunto:
Floresta Amazônica - providências acautelatórias
ante a potencial ação predatória de empresas ma·
deireiras asiáticas. Expediente da OABIRJ (Of. n•
2.087/GAB/96). Protocolo n• 6.252/96. Relator:
Cons. Milton Augusto de Brito Nobre (PA).
Ilustre Senador,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de V.
Exl' a grande preocupação do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil quanto a possíveis
danos ao patrimônio nacional, em decorrência da
· ação predatória de empresas madeireiras nacionais
e estrangeiras na floresta amazônica, encaminhando
a decisão unânime da Entidade, proferida nos autos
do processo em referência, no qual foi analisada a
indicação do eminente advogado Geraldo Sampaio
Vaz de Mello e o parecer respectivo do Instituto dos
_.
·
Advogados Brasileiros.
Colho o ensejo para, cumprimentãndo-o, reiterar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, Emando Uchoa Lima, Presidente.
PROCESSO COP N2 4.175/96
Assunto: Floresta Amazônica - providências acautelatórias ante a potencial ação predatória de empresas madeireiras asiáticas. Expediente da OABIRJ
{01. 2087/GAB/96). Protocolo 6252/96.
Relator: Cons. Milton A. de Brito Nobre (PA)
Relatório
Trata o presente processo de indicação apresentada no IAB pelo Dr. Geraldo Sampaio Vaz dt?
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Mello, relatada naquele silogeu pelo douto Prof. Adherbal Meira Mattos, versando sobre "providências
acautelatórias dos interesses nacionais ante a potencial presença de empresas madeireiras asiáticas
na Floresta Amazônica".
Segundo narra o autor da indicação, "já se detectou a presença de duas empresas asiáticas, WTK
e SAM LING, na Amazônia, que teriam investido algumas centenas de milhões de reais em projetes de
1,3 milhão de hectares'. E continua: "o perfil dessas
empresa em nada as recomenda pois são campeãs
na exploração predatória de florestas no sudoeste
asiático". Para finalizar. "necessário se faz um criterioso estudo por parte dessa egrégia Casa quanto à
extensão da ocorrência e adoção de providências
por parte dos Poderes Públicos, para salvaguarda
dos interesses nacionais'.
O relator da matéria no âmbito do IAB, conhecido professor da Universidade Federal do Pará e da
Escola Superior de Guerra, após profundas considerações a respeito da problemática da devastação e
da exploração dos recursos naturais da Amazônia onde com acerto salienta que •a dinâmica ecológica
é contrária à devastação irracional e repudia o lirismo inconseqüente de uma natureza intocável, sob
pena de impedir o desenvolvimento• - demonstra
que •salvaguardas existem, na lei, nos Planos e nos
Programas do País, em defesa dos interesses nacionais ante a potencial e real presença de empresas
madeireiras na Floresta Amazônica•, concluindo
pelo acolhimento da indicação, mas ressaltando,
não obstante, que são "necessárias ações estratégicas de fiscalização, reflorestamento, desenvolvimento, segurança e exploração científica da Região,
contra atitudes predatórias internas ou externas ou
pressões de Estados e de Corporações Transnacionais', o que 'significa proibição da exploração de
forma empírica (art. 15 da Lei n2 4.771/65) e respeito
a reservas ecológicas e a áreas de proteção ambiental, cabendo ao lbama a análise da parte industrial dos projetes, ao Incra a avaliação dos projetes
de manejo e à Sudam a análise dos projetes para
concessão (ou não) de incentivos".
O processo foi, então, remetido ao Conselho
Seccional do Rio de Janeiro que, aprovando o voto
do Cons. Wanderley RebeiJo Filho, fez seu envio ao
Conselho Federal para que tome as providências
que entender necessárias.
É o relatório.
Voto

A exploração incontrolada dos recursos florestais da Amazônia e a derrubada indiscriminada das

suas espécies vegetais -dois ângulos dos mais dramáticos da devastaçâo_crimiDoª-a_que há muito se
realiza naquela Região - estão hoje novamente na
Ordem do Dia.
De fato, depois de um curto prazo de silêncio,
por cerca de pouco mais de um ano passado do
anúncio de que estariam estabilizados os índices
das derrubadas e queimadas da floresta amazónica,
volta-se a falar a esse respeito e, mais do que isso,
a denunciar as atividad~s predatórias ali praticadas,
cujas conseqüências danosas à biodiversidade, ao
património genético brasileiro e, sem qualquer exagero, à vida do planeta estão a merecer estudos
mais sériQS Sl competentes.
A floresta amazônica, por força do § 4º do
art. 225 da Constituição da República, integra o
património nacional e a sua utilização, na dicção
do próprio constituinte, far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto a uso dos
recursos naturais.

·

Verifica-se, assim, que por essa disposição
constitucional a exploração da floresta amazónica,
quer por empresas estrangeiras, quer por empresas
nacionais, deve ser ordenada conforme a lei, a qual,
por sua vez, cabe prescr(3\I~_C()ndiçêíE:J~.garantidoras
da preservaçao_dO_íneio ambiente, nele incluído o
uso dos recursos naturais.
Cumprindo à Ordem dos Advogados defender a Constituição (art._44, inciso I,_ do Estatuto), o
que implica dewer dá zelar pela efetividade das
suas normas, dúvida ajguma pode haver de que
este Egrégio Conselho tem competência para conhecer a matéria e, conseqüentemente, adotar
providências.
Todavia, como a indicação pede medidas
acauteladoras ante a "potencial' presença: de empresas madeireiras estrangeiras nãfioresta amazónica e, sobretudo, como nos autos não há nenhum indício de que as empresas mencionadas
estão de fato desenvolvendo qualquer exploração
predatória, penso que as providências do Egrégio
Conselho Federal, no momento, devem se restringir ao seguinte:
a) envio de expediente à Secretaria da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Ama~ôniaLegal,órgão encarregado de coordenar as ações do Governo Federal na
região, e ao lbama, acompanhado da indicação e
do parecer do IAB, manifestando as preocupações
da Ordem quanto aos possíveis danos ao património nacional, em decorrência de atividades de em-
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presas madeireiras nacionais e estrangeiras na floresta amazônica;
b) envio de expediente a todas as Seccionais
da região instando-as a se manterem alertas a esse
respeito;
c) envio de expediente aos parlamentares das
bancadas dos Estados da Amazônia na Câmara e
no Senado a respeito da matéria.
É o voto.
Milton A. de Brito Nobre, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Lúdío Coelho) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11,
c, item 06, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N2 326, DE 1997
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 258, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a tramitação conjunta das seguintes Proposições: Projeto de Lei da Câmara n 2 88, de
1996, de autoria do Deputado Paulo Paim, e Projeto de Lei do Senado n2 52, de 1997, de autoria do
Senador Abdías Nascimento, por regularem a
mesma matéria.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDE~ITE (Lúdio Coelho) - O requerimento será publicado e posteriormente incluído
em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, "c", nº
8 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Lúdío Coelho) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmír
··
Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, venho mais uma vez a esta tribuna
para denunciar os abusos praticados pela indústria
farmacêutica.
Notícia veiculada pelo jornal Correio Brazilien·
se desta semana dá conta de que alguns medicamentos tiveram preços majorados em até 44%, no
período de janeiro a maio do corrente ano, contra
uma inflação de 1,95%.
Segundo o presidente do Conselho Regional
d~ Farmácia do Distrito Federal, Antônio Barbosa, ·
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os aumentos abusivas incidem principalmente sobre
os preços dos chamados "remédios hospitalares",
que no línguajar técnico caracterizam aqueles medicamentos que os doentes precisam usar até o final
da vida, ou seja, exatamente os remédios que mais
vendem, porque são indispensáveis para a sobrevivência das pessoas atingidas por epilepsia, cardiopatias graves, vítimas de derrames, etc.
O titular desse Conselho Regional de Farmácia
vai mais longe: dá como exemplo o remédio chamado Hídantal, muito usado pelos portadores de epilepsia; que custava R$3,05 (três reais e cinco centavos)
em janeiro e teve o seu preço elevado para R$4,42
(quatro reais e quarenta e dois centavos) neste início do mês de maio.
O mais intrigante, Sr. Presidente, é que ninguém sabe explicar como são compostos os preços
dos medicamentos do Brasil. O Secretário Geral da
Abífarma, Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, Serafim Branco, afirma que a entidade "não
responde mais pela elaboração de preços' de remédios, transferindo a responsabilidade para os próprios laboratórios. E e mais fácil comprovàr a existência de vida na Lua do que conseguir uma explicação dessas indústrias.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, afirma
o Sr. Antônio Barbosa, presidente do Conselho de
Farmácia do Distrito Federal, que os preços dos
medicamentos seriam reduzidos substancialmente, caso fosse respeitado o decreto que determina
que o nome real do remédio, isto é, o seu principal
ativo, seja escrito em destaque na embalagem do
produto.
A esperteza dos laboratórios, no entanto,
contínua fazendo com que a totalidade dos remédios tenha estampado na embalagem apenas o
nome fictício. A designação do princípio ativo_, nas
raríssimas exceções em que o decreto_é respeitado, vem escrito em letras muito pequenas, de difícil leitura.
Nas palavras de Antônio Barbosa, caso a medida
fosse respeitada, "as pessoas poderiam saber que diversos remédios têm as mesmas substâncias e, assim, elas não ficariam presas a um mesmo laboratório
e sujeitas a pagar determinado preço". Aspirina, Melhorai e AAS, entre outros, segundo o presidente dessa entidade de classe, têm os mesmos componentes e
apresentam preços bastante variados. Segundo ele, a
população permanece "desinformada".
Barbosa denuncia, também, outro artifício dos
laboratórios, que estariam subindo "os preços em
centavos para que o aumento passe despercebido".
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o decreto que determina que os laboratórios estamoeiTI
princípio ativo dos remédios nas embalage11s ·éQ de
nº 793, de 1993, que teve por objetivo diminuir o
abuso, a má-fé e a falta de ética dos laboratórios
que atuam no País.
De acordo com o representante da Abifarma, já
citado neste pronunciamento e que defende os inte-·
resses dos laboratórios, as indústrias farmacêuticas
não estão cumprindo o decreto porque ele estaria
sub judice.
Na minha opinião, isso é picaretagem mesmo! É
má-fé! Má-fé de um segmento da indústria que precisa
considerar os aspectos de ética na sua atuação e não
visar exclusivamente o lucro, como ocorre com as
maiorias dos laboratórios instalados no País, muitos
deles ligados a megacorporações internacionais.
As indústrias farmacêuticas, Sr. Presidente, são
responsáveis por produtos essenciais à sobrevivência
da população. Sua produção, tanto quanto os produtos
da indústria de alimentação, situa-se na categoria de
"total interesse público". São produtos estratégicos,
sem os quais a população não pode passar.
Em face disso, é inadmissível, intolerável que
procedam da forma predatória como acontece hoje.
Precisamos encontrar meios para coibir os abusos
a má-fé da indústria farmacêutica do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. VALMIR CAMPELO EM SEU PRONUN·
C/AMENTO:
DECRETO N2 793, OE 5 DE ABRIL DE 1993
Altera os Decretos n•s 74.170(1), de 10 de junho do 1974, e 79.094(2), de 5 de janeiro de 1977,
que regulamentam respectivamente, as Leis n2s
5.991(3), do 17 de deZembro de 1973, e 6.360(4), de
23 do setembro de 1976, o dá outras providências•.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 84, inciso IV. da Constituição, decreta:
Art. 1• os artigos 90,27,28.35,36 e 40 do Decreto n• 74.170,
de 10de junho de 1974,passama vigorar com a seguinte redação:
•Art.9• ............- -........ _ .........~~-·-· ..- -.......... .
§ 1• Todo estabelecimento de dispensão de medicamentos deverá dispor, em local visível e de fácil
acesso, a lista de medicamentos correspondentes as
denominações genéricos, e os seus correspondentes
de nome e/ou marca.
§ 22 As farmácias poderão fracionar medicamentos desde que garantida a qualidade e a eficácia terii~
pêutica originais dos produtos, observadas ainda as seguintes condições:
1- que o !racionamento seja efetuado na presença do farmacêutico;
- ..
11 - que a embalagem mencione os nomes do
produto fracionado, dos responsávecs técnicos pefa fabricação e pelo fracionamento, o número do lote e o
prazo de validade.

§ 30 É vediido o !racionamento de medicamen·tos, soo qualquer lorma-;- em drogarias. postosde medi:
.camentos e unidades volantes.
-§ 4 2 É vedado aos estabelecimentos de dispensação a_ comerci_al~ação de produtos _ou a prestação de
serviços não mencionados na Lei n• 5.991, de í7 de
dezembro de 1973.•
------"Art. 27. A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assi~êricia c:!!lJécn..Jmr.espons:l.vel.
§ 1l1 O .técnico responsável de que trata este arti·
go será o farmacêutico inscrito no Conselho Regional
de Farmácia, na forma da lei.
- '"'· §-21-Contarão também, obrigatoriamente, com a
assistência técnica de farmacêutico responsável os setores de dispensação. dos hospitais e priVados e demais
unidades de saúde; distribuidores de medicamentos,
casas de saúde, centros de saúde, dínicas de repousos
e similares que dispensam, distnbuem ou manipulam
- ·medicamentos sob controle especial ou sujettos a prescrição médica.
... §.3"-A. presença do farmacêutico responsável
será obrigatória durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos mencionados no parágrafo anterior e no caput deste artigo.
§ 42 Os estabelecimentos de dispensação poderão manter !armãciMlco respónsável subStituto, para
suprir os casos de impedimento ou auséncia do titular.
§ s• T odes os estabelecimentos de dispensação
__d!!.rnetii~ntos, inclulndo_ os s-ª!llÍÇOS ambulatoriaís e
hospitalares_da rede púbJi.C<!. e.JIQ_setor. priVado, ficam
obrigados a fixar, de modo visível, no principal local de
atendimento ao público, e de maneira permanente, placa padronizada indicando o nome do estabelecimento,
o nome dos farmacêutico responsável, o número de
seu registro no CRF, seu horãrio de trabalho no estabelecimento. bem como os números dos telefones do órgão de vigilância sanitária e do Conselho Regional de
farmácia, para receberem reclamações ou sugestões
sobre infrações à Lei."
•Art.28....................................................................

§ 2" Entende-se por agente capaz de assumir a
rasponsabilidade técnica de que trata este artigo.

-

................................ ..·..······---·-···----·····-··-----.-b) o técnico diplomado em curso de segundo
grau que tenha seu diplolll<l registrado no Mir]~é[i()_ ®_
. EducaçàO,-inscriiO no-Conselho R~ de Farmácia,
observadas as exigêricias dos artigos 22 e 23, da Lei n•
,- 5.692_ (5), de l1 de agosto de 1971:

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

•Art. 35. Somente será aviada a receita médica
ou odontológica que:
- 1 - contiver a denominação genérica do medicamento prescrito;
·
·
__
11- estiver
à ti~ ~.~fvei._Qbserva
e S;St;i;a de pesO; e ffiedidas ollciaís· indicando a.~ Eil~1!<:i!J@Çilç> IQl<ll ® ~;
- III- contiver o nome e o endereço do paciente;
contiveracfatá_
~atu.ra do profissional: endereÇ() do seu consultório ou residência, e o número de inscri_ção ng_(Eêll~Y.QGorl$!11hQ.RegionaJ.
· · ·--f1•_ô_ receituário de medicamentos entorpecen·
tes ou a estes equiparados e os demais sob rEil!lim<il de
coritróle especiat:-aeacordo com a sua classificação,

escma
da.Sa nolrieílCiatura o
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obedecerá ás disposições da legislação federal específica.
§ 2" É obrigatória a utilização das denominações
genéricas (Denominação Comum Brasileira) em todas
as prescrições de profissionais autorizados, nos dos
serviços públicos, conveniados e contratados, no âmbito do Sistema Único de Saúde."

(1) Leg. Fed, 1974, págs 777 e 875; (2) 1977, pág. 33; (3) 1973,
pág. 1934, (4) 1976, pág. 716.
(5) Leg. Fed. 1971. pág. 1.1 14.

"Art. 36.................................................................. Parágrafo único. Somente as farmácias poderão
receber receitas de medicamentos magistrais ou oficinas para aviamento, vedada a intermediação scb qualquer natureza."
"Art. 40 ................................................................. .
Parágrafo único. Nas compras e licitações públicas
de medicamentos realizadas pela Administração Pública
é obrigatória a utilização da denominação genérica nos
editais, propostas licitatórias, contratos e notas fiscais."
Art. 2" Os arts. 3°, S", 18 e 95 do Decreto n•
79.094, de 5 de janeiro de 1977, passam a vigorar oom
a seguinte redação:
•Art. 3• ..............................................-

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

XXXVI - Denominação genérica - denominação
de um princípio ativo ou fármaco, adotada pelo Ministério da Saúde, ou, em sua ausência, a Denominação Comum Internacional - DCI, recomendada pela Organização Mundial de Saúde. •
•
•Art. 5• ......................................................_____ _
§ 1• Além do nome e/ou marca, os medicamentos comercializados no País, serão, também, identificados pela denominação genérica
§ 2" Quando se tratar de medicamento que contenha uma associação ou combinação de princípios ativos, em dose fixa, o Ministério da Saúde detenninará as
correspondências com a denominação genérica.
§ 3° O Ministério da Saúde publicará, anualmente, relação atualizada das denominações genéricas Denominação Comum Brasileira- DCB. •

•Art. 1-8................................................

..................................................................
Parágrafo único. É obrigatório o uso da denominação genérica nos registras e autorizações relativos à
produção, !racionamento, oomercialização e importação
de medicamentos."
"Art. 95 .............................................______, __

§ 4° Constarão, ainda, obrigatoriamente, das em·
balagens, rótulos, bulas, prospectos, textos, ou qual·
quer outro tipo de material de divulgação e informação
médica, referentes a medicamentos, drogas e insumos
farmacêuticos, a terminologia da Denominação Comum
Brasileira - DCB em destaque com relação ao nome
e/ou marca, observadas ainda as seguintes exigências:
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I - o tamanho das letras do nomé 'e/ou marca
não pooerá exceder a 1/3 (um terço) do tamanho das
letras da denominação genérica;
11 - o tipo de letra da impressão do nome e/ou
marca será idêntico ao da denominação ge<>érica;
III - o nome e/ou marca deverão estar situados
no mesmo campo de impressão, com o mesmo fundo
gráfico e abaixo da denominação genérica do produto;
__ 1\1'.=-ª"-llltras ..df!li<>riio_.Qu<illlar _entre si as_ de'/i,
_dªs_J>roporçõ_gs_de diStâllc.ia~ in(ji~pensá'of§lê à s_ua Jácil
leitura e desta~ue."

Ar!. 32 As entidades públicas e privadas terão o
prazo de 180 (cento e oiterifa) dfas para se adaptarem às normas constantes deste Decreto.
Ar!. 42 O presente Decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
·Art.- 5º Revogam-se as disposições em contrário.
1tamàii Franco :... Presidente -da- Republica Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o segi.Jin_tegi~c;u_r:?o._l')-ªm relo'i_são do orador.)
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta semana que se encerra não foi propriamente honrosa
para o Congresso Nacional nem para a classe política. A imprensa nos dá conta de episódios realmente
lamentáveis.
EmJlrimeiro_ll]gar,_a_s denún_ci~ que pipocam
nos.i0!1Jé!~~l _r~p§[!Q da aplicação de verbas orca_mgut_~as_§!ll.MLJ.oicípios, provenientes de emendas
de Parlamentares beneficiando suas próprias propriedades. Em segundo lugar, a notícia de uma espantosa
reunião do Ministro das Comunicações com parlamentares da base governista, na qual o fisiologismo explícito foi tamanho que teria levado o Ministro Sérgio Motta a desabafar: ''Tem deputado que a gente só pode
conversar na sauna, sem toalha, sem nada"; ou seja,
para não sertungado, Sr. Presidente.
E, para culminar, houve o episódio.vergonhoso
do plenário da Câmara, transformaé!Ô em picadeiro,
com deputados possessos apitando, numa reprodução do •apitaço" dos maconheiros da praia de Ipanema no Rio de Janeiro. Sessão que terminou com
murros trocados por parlamentares diante das câmeras de televisão.
-sr:-PresTclefm~esl'5e5 epTsõâios deprimentes
levam-nos, inevitavelmente, a uma comparação -para nós, desprimorosa - com o processo eleitoral
num país civilizado como a Inglaterra, cuja eleição
se realizou no último dia 1º de maio. O processo
eleitoral inglês se desenrola da seguinte maneira:
são apenas 45 dias de campanha. Quem já esteve
na Inglaterra em período eleitoral, como eu, sabe
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que a campanha quase não é visível, a não ser outdoors dos partidos com algumas mensagens ao
eieitorado. Não há pixações de paredes nem de vias
públicas, nem cartazes em postes, nada. A campanha é baratíssima. Cada Deputado disputa no seu
próprio distrito, que é pequeno, com um eleitorado
não-clientelista, ao qual ele não tem que prestar favores; ele tem que prestar contas da sua atuaç_ão,_
isso sim.
A campanha na Inglaterra, como se sabe, é
das mais baratas do mundo. Quanto ao uso da máquina pelo partido no poder, nem pensar, Sr. Presidente! É inimaginável um membro do gabinete britânico ou de segundo ou terceiro escalão usar a-máquina administrativa para seu próprio benefício eleitoral. Essa prática comum, corriqueira no Brasil, lá
simplesmente não existe.
E quando as eleições se realizam, Sr. Presidente, o que acontece? Todos vimos há pouco:
eleições se realizaram no dia 1 de maio desta forma: sem dispêndio de dinheiro, sem compra de votos, sem sujeira na cidade. Às 3h da madrugada, o
Primeiro-Ministro John Major reconhecia a derrota e
cumprimentava seu adversário. Ao meio-dia, ele estava no Palácio de Buckingham, entregando o cargo
à Rainha. Chegou no carro oficial e, ao sair, na porta
do Palácio, diante da imprensa, dispensou o carro
oficial - porque não era mais Primeiro-Ministro -, tomou um táxi e, quando os repórteres lhe oerguntaram sobre o que ele iria fazer, respondeu: "Por hoje
vou jogar uma partida de críquete". E, com essa
fleugma, foi embora e desapareceu. Sumiu do governo.
Uma hora depois, estava no Palácio Tony Blair,
do Partido vitorioso, que recebia da Rainha o convite
para formar o novo governo. No mesmo dia, ia à residência oficial de Downing Street inspecionar a
casa onde iria morar. No dia seguinte, prestou juramento de fidelidade à Rainha, o que equivale à to. mada de posse. E estava feita a transição de governo. Em 24 horas, de forma absolutamente civilizada,
fez-se a transição de governo na Inglaterra.
O Partido Trabalhista tem maioria e vai governar com essa maioria. Em nenhum momento,
vai-se ter notícia de que o Primeiro-Ministro Tony
Blair negociará com os deputados do seu partido,
seja o que for, Sr. Presidente, porque o partido vitorioso vai governar com um programa; e, enquanto o Primeiro-Ministro for fiel a ele, vai se manter
no cargo.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me um aparte, Senador Jefferson Péres?

º
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O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o
aparte, com muito prazer, Senador Bernardo Cabral.
. __O _Sr. S~r_nardo Cabral -Veja que, ao longo de
todos esses anos, V. Exª e eu temos doutrinado alguns companheiros, tentando mostrar-lhes que essa
é a mazela do presidencialismo. Na Inglaterra, Tony
Blair vai poder fazer isso, porque o sistema parlaQlertta_rista _d!Lgo.:.rerno. ainda que seja o sistema
parlameniarisúl: monárquico, faz exatamente isto:
apresenta o seu sistema de governo e não tem
como barganhar. Não há possibilidade de se fazer
essa troca, essa_barganba que enlameia, que sempre atira pedras no Legislati11Q~Q_e modo gue a_apreciaÇaósJg_V_:::&ª,-além 9e <:_arreta, nos reporta à raiz.
Tudo isso padece de um_vícío de ori9em_no6rasíl: o
sistema presiCJi;nc;iªl[§ia~_r,çe:Qm Q sistema parlamentarista,corn a 111aLoria, co_m_g_seu_programa de
governo, o Primeiro-Ministro poderá continuar as
conquistas que a Inglaterra até hoje vem mantendo.
Eu queria apenas fazer esse registro, porque sei que
V. Ex! está a concluir o seu pronunciamento, e este
seria um belo fecho para ele.
O SR. JEFFERSO~ PÉRES - Muito obrigado,
Senador Bernardo Cabral.
É exatamente isto: nós, V. Exª e eu, participamos da campanha a favor do parlamentarismo.
Creio que foi um erro clamoroso da população, do
povo brasileiro, não ter aprovado o parlamentarismo.
E o curioso, Senador Bernardo Cabral, é que
não aprovou o parlamentarismo equivocadamente,
pensando exatamente que haveria fisiologismo no
Congresso. É exatamentª_o _contrário, o fisiologismo
ocurre no presidencialismo, Sr. Presidente, pela simples razão de que ninguém gostaria de abreviar o
seu mandato. No parlamentarismo, se os parlamentares quiserem achacar o Primeiro-Ministro, dissolve-se o Parlamento e convocam-se novas eleições o mandato pode durar um ano. O Primeiro-Ministro
jamais será refém de um parlamento fisiólógico. No
presidencialismo sim, com quatro e oito anos de
mandato assegurados, o Presidente é que fica refém
de parlamentares fisiológicos.
E por que, Sr. Presidente, não foi aprovado o
parlamentarismo? Em grande parte porque partidos
que eram parlamentaristas defenderam o presidencialismo, por puro oportunismo. Lamento que não
haja ninguém do PT em plenário, mas devem estar
em seus gabinetes ouvindo. O PT era parlamentarista e defendeu o presidencialismo, porque o Lula estava n~Cfrerife das pesquisas,- eles pensavam que
iriam ganhar a eleição presidencial, como também
pensava e imaginava o Sr. Leonel Brizola. E, por
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isso, eles fizeram campanha aberta pelo presidencialismo. Apenas por isso, não por convicção doutrinária, Sr. Presidente.
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o
aparte, Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior - Senador Jefferson Péres, V. Exª está colocando em evidência os últimos
acontecimentos políticos ocorridos na Inglaterra,
com a renovação do Parlamento e a constituição de
novo governo, agora dirigido pelo Partido Trabalhista. Quero ressaltar o aspecto de que isso é mais
umas das virtudes do parlamentarismo, que ambos
defendemos. Participei da campanha em favor da
sua implantação no Brasil, o que, infelizmente, não
foi aprovado pela população no plebiscito de alguns
anos atrás, na certeza de essa transição, no regime
parlamentarista, faz-se automaticamente, não só na
Inglaterra, mas em todos os países parlamentaristas: realiza-se a eleição, o governo é mantido ou
não. Se não for mantido, no mesmo dia transfere o
poder, a direção da administração pública, para o
adversário vitorioso. Mas há também outro aspecto,
fundamental, digno de ser devidamente considerado: na Inglaterra existem partidos fortes. Num regime de múltiplos partidos, como acontece no Brasil,
dificilmente qualquer legenda - mesmo uma das
quatro grandes, PMDB, PFL, PSDB e PT- teria condição de formar um gabinete com seus próprios parlamentares. Ele teria que fazer complicadíssimas coligações com outros partidos. Na Inglaterra, existem
dois grandes partidos, dois partidos fortes, que são o
Partido Conservador e o Partido Trabalhista; a terceira força, o Partido Liberal, é de menor porte. Há,
também, dezenas de outros partidos, praticamente
inexpressivos, que elegem um pequeno número de
parlamentares.
No Brasil, não. Para implantarmos o parlamentarismo e dar-lhe eficácia - nos moldes da Inglaterra, da Itália e de outros países democráticos - há
necessidade, em primeiro lugar, de fortalecerem-se
os partidos, de instituir cláusulas, barreiras, para evitar a sua proliferação em dezenas e dezenas, como
vemos hoje no Congresso Nacional, onde existem
30 ou 40 grémios que dificultam a vid~ partidária e
atrapalham a administração pública. As vezes, há
necessidade do Presidente da República negociar
com um partido que tem 1O ou 12 Deputados, obrigando S. Ex• a fazer concessões para preservar a
sua maioria parlamentar. Essa reforma política de
que estamos tratando no Congresso Nacional realmente precisa, em primeiro lugar, conter critérios
para o fortalecimento dos partidos. Depois, tentaria-
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mos novamente implantar o parlamentarismo, que é o
regime mais adequado para um Paíscomo o nosso. --·
O SFL JEFFERSON PÉRES.:.. J&, na15 se saberá o que é causa e o que é efeito, Senador Nabor
Júnior.
Se formos esperar que o Brasil tenha partidos
grandes e fortes - às vezes temos partidos grandes
que, na verdade, são aglomerações de partidos, verdadeiros arquipélagos partidários, que não são realmente o que deveriam ser - para implantar o parlamentarismo, vão transcorrer 500 anos, Senador Nabar Júnior.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Exª
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Cedo-lhe o
aparte, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jefferson
Péres, o que quero falar está mais ou menos nessa
linha, tenho apenas um foco diferente do eminente
Senador Nabor Júnior. No meu julgamento - e olhe
que tenho pesquisado isso durante muitos anos -, jamais haverá parlamentarismo se esperarmos, na seqüência do presidencialismo, partidos fortes. Temos
de implantar o parlamentarismo para, como seqüência, ter partidos fortes. Nunca o presidencialismo
permitirá, dada a barganha, essa multifacetada existência de partidos, que seja possível organizar um
sistema parlamentarista de governo. No final, o Se- _nadar Nabor Júnior e eu estamos de acordo; no começo, apenas na premissa, é que divergimos. V. Exª
também acabou de dizer isto: não é possível esperar
que se tenha partidos fortes enquanto o presidencialismo estiver em vigência. Cumprimento-o, Senador
Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado.
De forma que, -em primeiro lugar, é um problema institucional, Sr. Presidente, na raiz de tudo está
o presidencialismo. Mas há também um problema
cultural, de uma classe política em grande parte destituída de ética e que, nos últimos anos, creio que
até piorou.
A propósito, leio aqui o artigo de hoje do jornalista Villas Boas Corrêa, a respeito do lamentável
apitaço na Câmara, Sr. Presidente. Ele conclui assim:
'Inútil apelar para atenuantes. Não se
recusa à oposição a legitimidade do seu protesto -contra a -marioora suja · da maioria,
acumpliciada à frouxidão da presidência da
Câmara, escamoteando a votação de destaques à emenda que cassa privilégios do funcionalismo. Enquanto confiou no rolo com-
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pressor, a bancada governista bancou confrontos. Em crise, insegura, foge do voto.
A insanidade não tem perdão. Relevem o suspiro saudosista. Freqüentei a Câmara com assiduidade compulsória por mais
de uma década. Assisti sessões memoráveis, de tumulto, veemência, excessos. E
tento imaginar os parlamentares que ficaram
na história - Nereu Ramos, Otávio Mangabeira, Aliomar Baleeiro, Gustavo Capanema,
Alberto Pasqualini, Afonso Arinos, Bilac Pinto, Adaucto Lúcio Cardoso, Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Arthur Bernardes,
e dezenas, centenas - trepados nas bancadas, possessos, aos esgares, soprando apito.
Os temores são outros. Mudou o Congresso, mudaram os costumes e as modas.
Mas não precisava ir tão longe. Ao descaro
da súcia.·
Com essas palavras de Villas Boas Corrêa encerro o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jefferson
Péres, o Sr. Lúdio Coelho, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o que me traz à tribuna
hoje é o registro que quero fazer - e acho muito
oportuno - de importante reunião que parlamentares
do Centro-Oeste tiveram ontem, na Secretaria de
Desenvolvimento Regional, com o Ministro Fernando
Gatão.
Estivemos presentes acompanhados do Senador Lúdio Coelho, a convite e por iniciativa do Senador Jonas Pinheiro, nosso companheiro. Também lá
estiveram vários Deputados do Centro-Oeste, como
a Deputada Federal Marisa Serrano, o Deputado
Welinton Fagundes, o Deputado Murilo Domingos,
do Estado de Mato Grosso e o Deputado Saulo
Queiroz, de Mato Grosso do Sul.
Estivemos discutindo com o MiniStro- Gatão o
destino do Fundo Constitucional do Centro-Oeste,
que foi criado pela Constituição de 1988, numa feliz
conjugação de esforços, numa feliz união entre as
Bancadas do Norte, Nordeste Centro-Oeste, com
o. objetivo de eliminar as desigualdades regionais,
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com o objetivo de obter recursos para serem aplicados
no setor produtivo dessas três regiões do Brasil.
Esses fundos estãO previstos no art. 159 da
Constituição Federal, que determinou que do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e
proventos de qualquer natureza a União entregaria,
entregará ou deve entregar 3% para aplicação em
programas de financiamento do setor produtivo dessas três regiões.
Eu era Superintendente da Sudeco, quando
tive a oportunidade de criar e de instalar o Conselho
Deliberativo do Fundo ~ra nossa_r-egiªo, para o
Centro-Oeste, cuja missão consistia em estabelecer
os programas e as políticas de desenvolvimento a
sereiTI efetivada.s com os recursos do Fundo do
Centro-oeste.
Todavia, é preciso deixar claro que, até o presente momento, esse Fundo está a merecer da nossa parte, está a merecer, por parte do Governo Federal, uma maior atenção para a equação dos problemas que o envolvem. Apesar de ele estar previsto na Constituição desde a sua promulgação, em
1988- já são decorridos nove anos-. ainda não temos uma política firme na aplicação dos recursos do
Fundo do Centro-Oeste. Ainda os nossos produtores, os nossos agricultores, os investidores, aqueles
que querem instalar-se no Centro-Oeste com programas, com as suas agroindústrias, encontram
uma série de dificuldades, esbarram em obstáculos,
bem como aqueles outros que conseguiram retirar
recursos daquele Fundo.
No Mato Grosso do Sul e na região CentroOeste, não há um banco de desenvolvimento, e esses recursos estão sendo administrados pelo Banco
do Brasil. Aqueles que ali chegaram, que retiraram
recursos do Fundo, que conseguiram empréstimos,
que conseguiram financiamento com recursos do
Fundo do Centro-Oeste passam hoje por seriíssimas
dificuldades e estão praticamente impossibilitados
de saldar os seus débitos com o Banco do Brasil.
Essa é uma triste realidade, surgida principalmente a partir de 1995~ quando se agravaram as
distorções dos financiamentos contratados, em decorrência, sobretudo, das alterações ocorriâas no
cenário económico do País.
Quero dizer que essas distorções começaram
a comprometer o desenvolvimento e a viabilidade
dos projetes financiados, criando uma situação de
quase insolvência, pelo- fato de os financiamentos
estarem sendo corrigidos pela TR, enquanto os preços dos produtos, notadamente os de origem agrícola, terem tido expressiVa redução real rio-referido pe-
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ríodo. Tal fato levou o Governo Federal a encaminhar medida provisória alterando os critérios de
correção dos financiamentos com recursos dos
fundos constitucionais. Entretanto, essas correções não foram suficientes para viabilizar os fundos
constitucionais. O Fundo do Centro-Oeste, que
abrange, como todos sabem, os Estados de Mato
Grosso do Sul, de Mato Grosso, Goiás e Distrito
Federal, não vem se prestando aos seus objetivos
de financiar empreendimentos para promover o
desenvolvimento dessas regiões e reduzir o desequihbrio regional.
Eu gostaria até de salientar que, por incrível
que pareça, só agora estamos tendo um Conselho
Deliberativo. Será que o temos? O Conselho Deliberativo foi criado em fevereiro do corrente ano,
mas ainda, infelizmente, não está instalado. A
Bancada do Centro-Oeste tem entendido que algo
precisa ser feito - e deixamos isso claro ontem ao
Ministro Fernando Gatão, que merece as nossas
homenagens, porque, como homem do Nordeste,
sente os problemas de lá - com os fundos do Norte e do Nordeste.
Não é só o Fundo do Centro-Oeste que sofre
essas distorções a que nos estamos referindo.
Também os fundos do Norte e do Nordeste reclamam melhor solução, para que possam realmente
diminuir os desequilíbrios regionais e ajudar no desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida
dos Estados do Norte, do Nordeste e do CentroOeste.
No Norte e no Nordeste, existem bancos de
desenvolvimento, há conselhos deliberativos. No
Norte, existe a Sudam - a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; no Nordeste, a Sudene; no Centro-Oeste, a nossa Região, extinguiram a
Sudeco e não criaram um outro organismo para
substituí-la; nesse contexto, temos um Conselho Deliberativo que está reclamando urgentemente a sua
instalação.
O Ministro Fernando Gatão, sensível e compreendendo a necessidade do nosso pleito, entendendo o que isso pode representar para uma melhor aplicação do Fundo do Centro-Oeste, tem a
mesma opinião que temos: a de que esse Conselho Deliberativo que está criado, mas não está instalado, deve imediatamente entrar em ação e se
instalar em solenidade solene - quero afirmar isso
-, com a presença do Presidente da República, tamanha é a sua importância para os destinos do
Fundo do Centro-Oeste, a fim de atender à nossa
imensa Região.
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Esperamos que efetivamente isso venha a
acontecer o mais rápido possível. Estamos somando
os nossos esforços aos do Ministro Gatão para que
haja a instalação do Conselho Deliberativo para gerir
e bem administrar o Fundo do Centro-Oeste.
A crise por que passa esse Fundo pode ser
resumida em alguns pontos, em relação à necessidade da instalação do Conselho a que acabei de
me referir. Também é preciso contabilizar, pois os
encargos estão elevados, estão incompatíveis com
a capacidade de pagamento dos empreendimentos. Hoje, aplica-se a TJLP, mais 6%, a título de
dei credere, o que, mesmo com os rebates previstos, em muitos casos é mais elevado do que outras linhas de crédito oferecidas à Região, inclusive pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social.
Quero salientar um outro ponto sobre o qual
estamos debatendo há muito tempo. É inexplicável a
existência de recursos, que atingem a casa de
R$320 milhões, que eram para ser aplicados pelo
Fundo do Centro-Oeste e não o foram. Não há interesse por parte dos tomadores, justamente devido
aos elevados encargos. Esse dinheiro está parado
no Banco do Brasil sem nenhuma aplicaçiio. Diga-se
de passagem que os recursos que lá estão, tanto
para os fundos do Norte, do Nordeste e do CentroOeste, têm procedência na arrecadação dos tributos. Eles entram para ser aplicados a um custo zero.
Portanto, se entram a um custo zero, com toda certeza é inadmissível que sobre eles possam pesar
elevados encargos financeiros - parece até que o
Banco do Brasil utiliza os recursos do Fundo do
Centro-Oeste para que permaneçam ali, no Tesouro,
e sejam aplicados com objetivos diferentes dos dos
fundos constitucionais.
Esses pontos têm sido objeto da nossa preocupação, da preocupação dos Parlamentares, sobretudo pelas constantes cobranÇas que nos são feitas.
Cobranças essas que partem dos agricultores, que
estão aflitos, que devem ao Banco do Brasil e que
têm as suas propriedades hipotecadas, penhoradas;
pior do que isso: não têm condições ou não conseguem adquirir o valor exigido dos recursos para pagar o débito contraído perante aquela instituição financeira.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, a reunião de ontem será contínua, será permanente;
combinamos que o processo de discussão não será
interrompido enquanto não houver umà: solução efetiva em relação à aplicação desses recursos, indis-
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pensáveis para promover o desenvolvimento dessa
grande Região do Brasil, o Centro-Oeste.
Todos proclamam que é preciso diminuir os desequilíbrios regionais. Há recursos, mas é preciso
que sejam aplicados a custos que estimulem os emoresários, os empreendedores a utilizá-los. Dessa
forma, estarão contribuindo para o setor produfivo;para o progresso e o desenvolvimento do CentroOeste.
O Sr. José Alves- V.

Ex~

me permite um apar-

te?
O RAMEZ TEBET - Com muito prazer, Senador José Alves.
O Sr. José Alves - Nobre Senador, V. Exª
traz, no dia de hoje, uma importante contribuição o que tem sido comum na participação de V. Exª
neste Plenário - ao analisar a situação do Fundo
do Centro-Oeste e ao denunciar à Nação e ao Plenário o fato de que os recursos de que dispõe
esse Fundo ficam imobilizados no Banco do Brasil.
Esse Banco tem por obrigação aplicar essa verba
em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, em
Goiás e no Distrito Federal, para gerar empregos.
desenvolvimento e, principalmente, renda. Esses
recursos ficam ali estacionados e, quando sã:o emprestados, o Banco cobra juros elevadíssimos, a
exemplo do FNE. Isso tem dificultado muito seu
retorno, sua realimentação. Os juros que o Governo cobra dos pequenos e médios produtores são
elevados e irreais, dissociados da linha produtiva.
São taxas que impedem que o produtor ou o empresário honrem seus compromissos, o que gera
inadimplência, muito ruim para a Região. Portanto,
V. Exª está de parabéns pelo fato de levantaressas questões, porque nós, no Nordeste, estamos
em situação semelhante em relação ao FNE: os
juros elevados inviabilizam o desenvolvimento da
Região. Além disso, os Fundos não cumprem a
sua finalidade. Meus--parabéns a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET - Nobre Senador
José Alves, o aparte de V. Exª é uma confirmação daquilo que temos dito reiteradas vezes. É
preciso que se saliente que não é a primeira vez
que eu e meus companheiros de Bancada, de
Mato Grosso do Sul, defendemos o mesmo ponto de vista que hoje brilhantemente V. Ex• manifesta. O grande desaguador dessa proposta é
eliminar as injustiças sociais que existem em
nosso País. Os Fundos, criados constitucionalmente, tiveram essa finalidade, mas infelizmente
não puderam ainda atender a seu objetivo.
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_Coato_djsse 'L_I:;x"'Q§J€lCUr§_oS provenientes desses
Fundos estão até de"vjrt]Jados dª suª Y€lcdadeira finalidade. Quando não, ficam imobilizados porque
não há mais tomadores, tamanho são os encargos
finan_ceiros_ decorrentes do empréstimo.
Incluo, com muito orgulho, o aparte de V. Exª
rio· me(f moaesto-p·ronunciamento.
O Sr. Lúdio Coelho- V. Exª me concede um
aparte;-Senaaor?
O SR. RAMEZ TEBET- Ouço V. Exª com honra,Senador Lúdio Coelho.
O Sr. Lúdio Coelho- Senador Ramez Tébet,
V. Exª está abordandQJ~<J.já cQnheç:ic!_odaNação
brasileira: Clritem,-pela -segi.Jrida--vez;--lomos juntos
ao Ministério. V. Exª deve lembrar-se de que, em novembro, dez Senadores do Centro-Oeste procuraram o Ministro Antonio Kandir e fizeram as observações que V. Exª está fazendo hoje. Até agora não tivemos nenhuma resposta. É muito grave a afirmação que V. Exª faz. Temos conhecimento de que temos R$320 milhões disponíveis, não aplicados. Veja
V. Exª que prejuízo! Se esses recursos tivessem
sido aplicados na agricultura- em café, em soja-, teriam gerado milhares de empregos e divisas importantes para.' a balança de pagamentos do nosso
País. Felicito V. Exª por esse depoimento, que haverá de trazer conforto aos ruralistas brasileiros. V. Exª
afirmou ontem - já o fizemos no passado - que estamos sendo insistentemente cobrados. Parece que
não temos condições de solucionar um problema
simples como esse. Levaram tanto tempo para criar
o Conselho, e não o instalam. Dessa forma, esse
alerta de V. Exª h.averá de trazer resultados benéfi·
cos ao desenvolvimento do Centro-Oeste. Muito ob·
rfgaâo.
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Lúdio Coelho, veja como um pronunciamento repetido da nossa parte ganha consistência pela participação de todos, pela brilhante participação de V':"'Exª. Como
bem lembrou V. Exª, em novembro estivemos com o
Ministro Kandir, oportunidade em que cobramos as
mesmas providências. Mediante seu aparte, V. Exª
demonstra que nunca é demais insistirmos nessas
reuniões, transformando-as em permanentes até
que haja uma solução para a aplicação dos recursos
dos Fundos em investimentos que possam trazer riquezas, gerar progresso e bem-estar social para a
nossa população.
Em seu aparte, V. Exª fala que é um absurdo não termos instalado o Conselho Deliberativo
do Fundo. Penso que está certo o Ministro, estamos certos nós, quando, olhando para este Bra-
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síl, pedimos que esse Conselho seja instalado soleque faço- em defesa de ;::, •nr<c. · ·:. C:;ntro-Oeste, em
nemente, com a presença do Presidente da Repúblidefesa de nossa Região.
ca.
- Muito obrigado:
Tomemos, como exemplo, Senador Lúdio, uma
O SR. PRESiDENTE (!\nicrc•c 0arios Magalhães)
outra batalha que V. Exª trava aqui em favor do nos- Concedo a palavra 8.0 Sena:::;;;r :3ernardc CabraL
so Estado. Veja o que temos a oferecer a este País,
(Pausa.)
se as coisas forem melhor aproveitadas. Refiro-me à
Concedo a palavra ::.c 2.enador Casildo Maldareunião, da qual participamos, realizada no Ministéner. (Pausa.)
rio das Relações Exteriores, quando se discutiu a inConcedo a palavra a.o ';•2nador José Eduaroo
tegração do Brasil a outros continentes através da
-- Outra. (Pausa.)
BR-262, que chega a Corumbá, e através da consConcedo a palavra ao Senaaor Nabor Júnior.
trução da chamada Estrada Carreteira, que vai ligar
Porto Soares a Santa Cruz de La Sierra.
O SR. NABOR JÚN!OR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) · Sr. Presidente e sr-s e
Há um outro assunto de transcendental imporSrs. Senadores, tenho acompanhado, corn o- mai~
tância, o qual conta com a participação decisiva do
vivo interesse, a cobertura aue a imprensa vem !aPresidente da República: transformar em realidade o
zendo das decisões e atitudes <J.ssumidas pe!o Sesonho do aproveitamento do gás boliviano, que vai
nador Arlindo Porto à frent:s do ivlinistério da Agricortar o nosso Estado em 720 Km, vai permitir a
cultura, cobertura que, não raro, marca-se por críconstrução de usinas termelétricas.
ticas extremamente severas. Não tenho qualquer
Veja o esforço que V. Exª, junto comigo e
ligação
política com o Ministro e, portanto, não e!;··
outros Parlamentares, está fazendo em favor da
tou aqui para defender a sua atuação ~.aqu·>ia
navegabilidade da bacia Paraná-Paraguai sem
Pasta - mas não posso deixar de tecer consideraque haja agressão ao meio ambiente, procuranções a respeito de algumas notícias divulgadas
do adequar as embarcações à própria natureza,
por determinado jornal de Rio de Jane~ro, tendensem desvirtuamento do percurso do rio, sem que
tes a depreciar o trabalho dos i"'~,;a:ner.tares braseja afetado o ecossistema dessa dádiva que
sileiros quando exercem sua ::·=-:§.o de busco: r reDeus nos deu, que é o nosso Pantanal. Deve hacursos
para promover o de<
· ;:.;imentQ dQs '"" ·
ver um programa de desenvolvimento à altura,
pectivos
Estados
e
Municir::::"
comandado pelo Governo Federal, mas com a a
Tais matér·:~.::s :):·~~.-'··
.· . -, ~~ ~--:·. ::S·:C .\refetiva participação dos Estados de Mato Grosso
lindo
Porto
pelo;,_\;
·:1"'
·:
·
.
:
:
··
.. · ·_ .· ~-. -,,c.: dee de Mato Grosso do Sul, que já assinaram dover
de
gestor
fiilanr~-~ro o:=: ::·;~--...... ~ ....• ·. ··:•.: -::=~::~! E~.acumento mediante o qual pedem ao Presidente
cutivo, estar H!J.erztr:d:; · .:.;·.·-·:r~:.::. ; :·c ·.~·e,:!&ntes d:-::
da República recursos para serem aplicados em
emendas apres$n:aCn::: :~ek::~ :-::~-:-:ftiY!-~ntaí.:'!S ·- :benefício de todo o nosso Pantanal. Temos tamderais ao Orçamemo da '-'~:~. ,.,-.• ~ ="~õ"·:· .~;0::; d·:;
bém necessidade de incrementar o ecoturismo
1996/1997.
no nosso Estado. As potencialidades que estão
Ora, Sr. P~esidsr<"-..:: ~--:·::~--~~:,e.dcre~.
lá devem ser aproveitadas no sentido de promose esse e' reain1r--n+,7~
...:Í:•.r,· i"::· ·~··
~ •·. ,---i'.. o::--::;.
- ·- -... "•.hi,
~-........
' ;:·-..
..• ,-.rf·jc-s
. ·~ o.
ver o desenvolvimento, de gerar empregos e de
desferidas
cont.-;;
0
'v;i:"'"
::.::'
-:':-.--,
.~b tem r
constituir-se na ef.etiva contribuição que o Conmenor fundamente, f;~<:1: ..1
....... ~=~::::.~
::-Hnpanfaa
tra-Oeste pode dar ao crescimento do nosso
de tão grande ~cri?.
País. Está tudo lá à espera de um programa de
efetiva política de desenvolvimento regionaJ. TeNa verdaje · ·-·
mos tudo isso aliado ao transporte intermodal.
atuação do Pu::a.:--: ..: .... :::
:·.:-·,!"
Precisamos modernizar a Rede Ferroviária FeFederal ou Sf ,,_,::;. ·->~-:.-:.
· .-··::--7'"::: ~.::~;:s
deral- que foi privatizada-, a BR-262. Temos os
,.·~~:;-.; . ~·tY:.. ··s,-rr? :ulativas e nas C./mo:~~: , :.:·.:: '
transportes ferroviário, fluvial e rodoviário aguartar para obter ._..;;mo._...
:;>"·r;: ...''!)1 '=' :::rodando um programa de desenvolvimento. Logo, - __ gr.esso das rE:&.~scr''-·
.~ :::- :::,";s '.c·sc:::;_mõ':nte
não é possível ter recursos parados e não apli-para os seus EE:tac>:. '
·;,...-• ,,. · .>,~·:.,f;::-:-o~ ··~Qc- ···mo.
cados quando essas necessidades são urgentes
assim, estaríanccs
, ·.--:< f''o
··; ,., ': ·.·.--•··:?.c
e as mais prementes possíveis.
pelo menos so~~,, ~)o ;:..;s~·,·: ··: · .._·
···: : :. ~:nctr
dos cidadãos - ·J.us r.:-•
".. , ._ .·õ · .. -~.-r:~·
Assim, Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores,
para representá-i-::; •··c'. ·.~,.-:;,;:_:; :.. ;;:s.:~;; · c• •' ': :L~f!t0
el)cerro este pronunciamento - que não é o primeiro
r•
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aos demais Poderes constituídos. É evidente o espírito pré-concebido com relação a essas emendas
parlamentares, urnadistorÇão qi.fe nega a-realidade,
contradiz os princípios da representatividade e trata
o Parlamentar como autor de crime de lesa-pátria
quando, através de emenda ao Orçamento da
União, provê tudo recursos para estradas, hospitais,
recuperação da rede escolar e projetas de desenvolvimento -tudo isso, aliás, como citou há pouco pelo
Senador Ramez Tebet, voltado para a promoção de
ações sociais nos respectivos Estados e a redução
do índice de criminalidade. As outras dotações são
ignoradas pelos caçadores de escândalos e nem se
cogita de buscar suas origens e seus autores - mas
quando entram em foco as mais legitima de todas,
aquelas propostas pelo autêntico representante da
comunidade, ai vira escândalo nacional. Pelo menos
na ética desse jornal do Rio de Janeiro. Ora, se o
Parlamentar não puder atuar na elaboração orçamentária, para que existir Parlamento? É justamente
para refreara tecnocratismo e o absolutismo dos governantes que a democracia prevê, em sei.fpostula:
do básico: a lei fundamental de qualquer país é a
sua lei de meios, o seu Orçamento, aproviiao
anualmente mediante regras previamente estabelecidas pelo Congresso Nacional, e cuja execução
se faz também com base em uma lei, a Lei de Diretrizes Orçamentária. Em ambos os casos, a palavra final é do Presidente da República, que assume a cc-responsabilidade pelas leis, ao sancionálas.
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setorés-que, pelo qué lenho obserVado e- acompanhado, não estão bem afinadas com o Ministro. Isso
nega um princípio básico de administração. É preciso que os auxiliares imediatos dos Ministros sejam
pessoas de sua confiança. O Ministro Arlindo Porto
tem tido um desempenho excelente frente ao Ministério da Agricultura, tud~ tem funcionado melhor, inclusive os recursos destinados para as safras têm
sido liberados em tempo hábil, o que não ocorria
normalmente, porque a Nação sabe das dificuldades
em que vive o MiniStério da Agricultura, porquanto
as liberações dos recursos dependem da área da
Fazenda e da do planejamento. V. Exª é feliz em fazer aqui a defesa do Ministro Arlindo Porto.

O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado, Senador Lúdio Coelho. V. Exª abordou um aspecto que
a imprensa também tem destacado: essa campanha
contra o Ministro Arlindo Porto está partindo de seus
próprios auxiliares, do próprio Ministério da Agricultura. A imprensa tem divulgado isso com muita insistência: que funcionários do segundo e terceiro escalões estão promovendo um processo - como se diz
na gíria política - de "tritura" contra o Ministro da
Agricultura, o que é inconcebível! V. Exª tem razão
em dizer que um princípio básico para o sucesso de
qualquer administrador é contar com uma equipe homogênea, leal e CQesa. _Q_ Presidente da República,
sem abrir mão de sua autoridade e da fiscalização
direta de todos os seus atos, deveria dar total liber~ade aos Minis_trQ~ para escolherem os respectivos
auxiliares imediatos.

Só a deliberada intenção de agredir o Ministro
Não tenho a pretensão de dar lições a homens
da Agricultura poderia justificar a campanha contra
e mulheres de experiência comprovada no trato da
ele movida por aquele órgão de imprensa do Rio de
coisa pública - mas, permitam-me lembrar. governei
Janeiro, não sei por que razão, talvez procurando
o Acre de 1983 a 1986 e permiti que todos os meus
atingir o próprio Parlamento brasileiro. Que, absursecretários constituíssem as próprias equipes de audamente, é criticado quando busca a liberação des- - xiliares, pelos quais se responsabilizavam e responses recursos destinados aos cóncidãâãos queacfui
- diam, quer nos acertos, quer nos erros, _
representamos.
Não é moral nem eticamente justo que seja noO Sr. Lúdio Coelho- Permite-me V. Exª um
meado um Ministro - como o Ministro da Agricultura,
aparte?
nosso Colega, o Senador Arlindo Porto -e se lhe imponham funcionários de segundo e terceiro escalõO SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer,
es, que não gozam da sua confiança nem a mereconcedo um aparte a V. Exª.
cem, como se vê quando promovem essa campanha
O Sr. Lúdio Coelho - Estou de pleno acordo
para desestabilizar-lhe a gestão à frente da Pasta.
com as colocações feitas por V. Exª. Tenho acompaIsso é deplorável[
nhado essas ocorrências através da imprensa. NoPenso-que o Presidente da República deveria
bre Senador, parece-me que o que caracteriza é a
ser o primeiro interessado em corrigir essas falhas,
falta de espírito de equipe. O Ministro Arlindo Porto,
que comprometem o sucesso do seu Governo. Toda
ao ser nomeado para o Ministério da Agricultura,
as informações de que dispomos atestam que o Minão teve os seus imediatos diretos escolhidos por S.
nistro Arlindo Porto é um homem sério, é um homem_
Exª, tendo permanecido pessoas ligadas a outros

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

282

ANAIS DO SENADO FEDERAL

competente, está fazendo uma excelente gestão à
frente do Ministério da Agricultura, tanto assim que
não existem maiores· reclamações a respeito aa sua
atuação. Evidentemente, como disse o Senador Lúdio Coelho, os recursos destinados ao Ministério da
Agricultura estão inseridos no próprio orçamento da
União e dependem de liberação dos Ministérios da
área económica - do Ministério da Fazenda e do Ministério da Planejamento. Ou seja, só são creditados
efetivamente se forem jus!os, corretos e voltados
para o bem comum.
Essa campanha que se faz é insidiosa e
visa a desestabilizar um dos Ministros mais sérios que o Presidente Fernando Cardoso conta
em sua equipe. Como se pode agredir, em sã
consciência, a liberação de recursos para a eletrificação rural? Não vejo razão para criticas a
uma ação tão benéfica para o interior, para a
zona rural - prfncipalmente porque quase todas
as cidades brasileiras já têm o seu sistema de
eletrificação regular. Que tipo de preconceito
proíbe estender esse elementar benefício social
também para a zona rural? À falta de erros concretos, estão criticando o Ministro porque ele
apresentou emenda destinando recursos para a
eletrificação rural do Estado de Minas Gerais,_
que ele representa e dignifica na vida parlamentar brasileira. Queriam o quê? Que o grande Estado das Alterosas fosse penalizado por ter seu
filho no Ministério? Isso não tem nada a ver, é
uma crítica inconsistente, que visa exclusivamente desestabilizar a administração do Ministro
Arlindo Porto no Ministério da Agricultura.
O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. NABO R JÚNIOR - Com muito prazer.

O Sr. Elcio Alvares - Esse debate está ganhando repercussão num órgão dos mais importantes do País. Gostaria de aduzir alguns pontos
ao seu pronunciamento, demonstrando exatamente o cuidado da administração do Ministro Arlindo
Porto à frente do Ministério da Agricultura. Tenho
algumas informações mais concretas sobre esses
dados, porque conversei pessoalmente com o Ministro Arlindo Porto. Evidentemente que, ao se estabelecer um programa de eletrificação rural, as
verbas são todas elas exatamente identificadas
pelas emendas orçamentárias. Agora, nada impede que, no decorrer do serviço que venha a se fazer, mesmo que sob o patrocínio de prefeitura,
possa haver alguma irregularidade. O importante a
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__frisar. Sena.ctor Nabor.Júnior,..§ que º-Ministro A.rlLnc
do Porto, em qualquer dúvida que tenha havido a
respeito aessas verbas que estão sendo destinadas
à eletrificação rural, através do Orçamento, determinou as medidas para apuração dos fatos - isso foi
medida interna. Logicamente foi feito o levantamento
e, no mundo de concessão de verbas orçamentárias, como é o caso da eletrificação rural no Ministério, podem ter havido dois, três ou cinco casos - admitamos - onde as coisas não tenham transcorrido
conforme as normas regulamentares do Ministério
da Agricultura. O fato que realmente merece ser trazido ao debate é que isso foi uma providência interna do Ministério, já que todos os ministérios têm que
fazer isso, para issó existem órgãos do Governo Federal controlando a parte orçamentária deles. Fui Ministro e lá tínhamos o órgão da Sise! acompanhando
passo a passo a aplicação orçamentária. E, no caso
do Ministério da Agricultura, o Ministro Arlindo Porto
determinou, na esfera de sua competência, as providências. Então, esses dados foram divulgados como
se fosse algo descoberto de repente, quando, na
verdade, já eram objeto de preocupação do próprio
Ministro. É importante frisar isso porque demonstra o
zelo do Ministro Arlindo Porto. Agora, V. Exª disse
muito bem, se o Parlamentar vai ao ministério - e é
uma prerrogativa constitucional que temos, de votar
verbas para determinado setor - reivindicar exalamente a aplicação dessas verbas, através do dispositivo orçamentário, deve-se louvar o Ministro. Faço
este registro, neste momento, não é pelo fato de o
Ministro Arlindo Porto ser nosso colega no Senadoe, diga-se de passagem, no espaço de tempo que
permaneceu conosco, gravou um comportamento de
probidade, de honradez-, é porque, no Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso - posso dizer isso na condição de Líder do Governo inclusive,
pelo contato permanente - é um dos Ministros mais
atenciosos, profundamente expeditÓno fornecimento de qualquer informação a respeito do seu Ministério. E todos os Srs. Senadores que estão aqui presentes e aqueles que têm tido algum assunto no Ministério da Agricultura são unânimes em afirmar que
o Ministro Arlindo Porto é profundamente atencioso,
correto, cortês no relacionamento com os Parlamentares, o que é muito importante. Penso que essa relação de Governo com o Parlamento, se tivéssemos
todos os Ministros dentro dessa linha de atendimento do Ministro Arlindo Porto, teríamos, efetivamente,
uma relação muito boa entre o Governo e o nosso
Congresso Nacional. Portanto, neste momento, solidarizo-me também pelo aspecto pessoal- tenho cer-
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.SZ"- 2 ..;c;o,:_,-,_ .·:: _, ·. ~~ .se:s. -~ ;:;enador Arlindo Por~
-~.,:::-r.c:; "~·:, ·: -. ,_- :···:::.:: ..,faC-=íaÇo--esteré9fstro

;ame&::-: ~c.-;-;: ~ -,- :o:"~:F':. ci ·;·uaaiuaÇao ate hoJe n_o
.•;iinistérío. ~ !n:1sc:.a:ve;meme um dos Ministros que
,:~als a:2!'çãc c:;.:""f:cGSín aos Parláf,éiitáre$, 9 a áüacedicaçao é oerr-:1arrenre. Récentefnêrife~!ivei'i'iõs'ãr
;'Jns voo:sr::.:;- 2:1volvend5 -a ·avicultura e a
:uinoc!...:-c~..:ra ,::; O:::.::p1-rito Sánto", e
d-9âiC=~rÇaO
.:o ;\~inJscro ~ :-,:;·-:cedível, ele <:lesce a deta:::es 0ara :-~a. r .sat::sTação-~- í"n-cru.SiV~i~ aos produ:ores, orínc:p=?.-rr-ente- da região -do- Es-p-írito
:'3<=.mo. t:ntenco ç..:e essefassün!o'preclSl;Cfeal=-;enta se; e::c:aresido. A imprens-,r tirasileiratem.oa :.C.:'l:: =·~C S 6:0 fEiSDéito ·esftffci. a verCJaáee pó r
.ssc ::;::;,-;a •m:;::;;·•:;.•·,te irisar em todos os detalhes
:'iUe n:uve ''" )arte do Minisiro Arlindo Porto,
c;'!<=.eco ,;;mo~ .. :o.-;necimento da maféria~-o cui·
"iJ.e:v c:Js ._::_,ve .8f todo Ministro de Estado. Por-

a

~~~'~- ~:;;~~~~-:-~-~~-:~;~pfs!~~~~~~:;:~~r~i1~
~rr:

-:ierir,i;i.,,,, : ·: ·a aue não pairem dúvidas a
·~ :::-:_:;o<tament6 do Ministro Arlindo
:"orto a hams ·:;a pasia da:agfíCTiltüfa: -- ~-~~
. Si';:s;,o '-.·::·

:~ Sl'?. ·-•,:;;:>.::JR JÚNIOR- Esse é o nosso deseio ':=.r.lDárr:. ooe.1aaor Elcío Alvares. Temos o Mi,, õ;~c: é,:i,-,0r: :- to na coriía de pesso1CcoFrel3::
"''Tl 1-:::'lr;-:cm :se:- r; miê -rerrrõfé7€cl8o abertura não
') Õ'~"-': ·o.~:,o:-;;~r.ares que() procuram no-fvlinisté. ~. -2: 'Õ"'l~f-:- aos sínaicatcis rurai5,lfContãge
: -. · •:rr:s o::;;;~c~ -:me ·'áci com ele aiscutlr-proble~
'""'--- :~~ça:n·=,·;;s as resoectivas áreáS. De -moela·
·:·c:e ,•ei.J r:'sso ·,ma verdãdeiracar!1p~mha, não só
-~·ars. aii:--;gir .,;,e ta mente o Ministro Arfindo-Porto-;::-:e_s :s. ~:óprie. :::!asse ao lítica.
-------------1

::ma cts.s denúncias que foram feitas é a de
·_:.;e ;;;-: éeten:inado projeto de eletrificáção rural
::assa"~ ;";:,s ::=rras de uma fazendeira dó Tocal'l=
·'r:s. ::ra, ;) :::o;eto vai aié a gleba daquela senho:a. c;~s é mãe de um. deputado do PSDB, mas os
outros :Jro:::ríetários rurais fámcérrl--u-sufru-em da
energia. Ela não pode ser atingida por esse melhoramento coletivo porque é mãe de um Deputado? A rede deveria pular sua propriedade, ao ser
estendida? Tem sentido isso? Acusaram o próprio
Deputado de também se ter aproveitado da extensão da rede de eletrificação rural em sua fazenda.
Em er.:·evis:a à CBN, ele declarou que não, que
poS~'.J' -;:e·acores próprios e não usa
energia da
•:;de ::>:Jo!ica. Essas são denúncias que visam,
a!ém de desestabilizar o Ministro Arlindo Porto, a
at,ngir também a classe politica, menosprezando
-~cmo emenda paroauial a proposta do Parlamen-

a
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lar, como se não tivéssemos o direito - roais do que
direito, o dever- de apresentar emendas_._dete_ndendo-§,S e_ a.osE)mpenb<:~.r)_dco. QQ senM>l de que sejam
liberadas.
.ê.goramesmo, no meu Estado, fomos vítimas
_de_inundações que deixaram ao desabrigo mais de
~BO_mil pessoas no município de Rio Branco e alagaram 80% da área física_do município de Sena Madu-reira. Tivemos que nos valer do Governo Federal
para tentar viabilizar recursos, até com a ajuda de V.
~-~• Senador Elcio Alvares. Conseguimos a ida do
~Ministro Fernando Gatão ao nosso Estado, que veriJicou.os.danos causado_s pelas inundações e já libe. rou ~ma parte dos recursos prometidos pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
----~Ora, se não fizéssemos isso, qual seria o julgamento que o Estado faria a nosso respeito, a
~respeito da nossa atuação, nessa hora de dor,
-qmmoo o povo está passando por aflições, por di-ficuldades, com mais de 80 mil pessoas desabrigadas, com a Prefeitura de Rio Branco sem condiçõ~ es de custear as despesas de manutenção dessas
famílias, alojadas em escolas,hospitais, igrejas e
etc.? Qual é o julgamento que essa população fa~riA.~cl_Q§,s~Yli.JêPresentªnt!;!s, se não d_esenvolves__s.ern_geJitÕe$..JJO sentido de viabilizar a liberação
_.Qe~u.rs_o_s_ para atendê-la nessa situação de difi__c_uldii.d.e_?
-É o que está acontecendo.
-Qualquer fato que ocorre aqui, envolvendo
-um parlamentar, quer seja federal, estadual ou
-municipal, tem, imediatamente, a critica acerba
--da imprensa. Ela é acerba contra os parlamentares porque esta é uma Casa transparente, uma
.Gasa.onde.se trata as claras todos os assuntos como estamos fazendo hoje aqui. Não temos
_ nada a esconder; tudo aqui acontece às claras.
É por essa razão que o Poder Legi-Slativo é o
_ mais criticado.

o

- ~Agora, com
sistemaae àivufgação pela TV
Senado e da Rádio Senado, a população brasileira
está acompanhando o desempenho dos seus parlamentares, os trabalhos da Câmara, do Senado e
das Comissões técnicas. Então, a população hoje
está conhecendo, em todas as suas mif'lúcias, a
nossa atuação.
Hã muita crítica. Sr. Presidente, contra.a inapetência de alguns parlamentares que não procuram carrear recursos para os seus Estados. A imprensa regional critica _aqueles que não conseguem recursos, culpando-os pelas astradas intra-
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legáveis. pelo sistema de educação falido, pelos
hospitais fechados e, quando abertos, sem medicamentos. Reclamam, cobram dos seus representantes.
Estamos, então, exercendo um papel legítimo, o papel constitucional de defender os interesses do nosso Estado. E vamos fazê-lo, doa
a quem doer, em que pesem as críticas que
surgirão por parte de alguns setores da imprensa nacional.
O que estão fazendo com o Ministro Arlindo Porto é inconcebível, é injustificável, e nós não aceitamos
essa campanha, que visa desestabilizar um dos Ministros que conhecemos mais de perto e sabemos
que é um dos mais sérios e mais competentes da
atual equipe do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Alves.
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. V. Exª
dispõe de 20 minutos.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Prasidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvimos
hoje, aqui no Senado, diversos pronunciamentos
tratando de assuntos ligados ao campo brasileiro.
Ouvimos o pronunciamento do Senador Ramez
Tebet, a respeito do FCO; agora ouvimos o pronunciamento do Senador Nabor Júnior, sobre o
Ministro da Agricultura.

E quero tratar hoje, mais uma vez, sobre a reforma agrária brasileira.
A grande imprensa nacional já vem, há quase
dois meses, dando um destaque enorme a este assunto, como a marcha dos sem-terra. Todos os dias,
na televisão e nos jornais saem notícias a este respeito.
Quero transmitir aos meus companheiros do
Senado a apreensão que sinto no meio rural brasileiro.
Há cerca de quinze dias, vi pela televisão um
repórter perguntar ao líder Rainha se concordava
em ser filmado cumprirner.tando o Ministro Extraordinário da Pclítica Fundiária, a quem havia chamado
de canalha na semana anterior. Ele concordou. Depois disso, o Ministro concedeu um empréstimo para

que fosse comprada uma usina de fécula falida, no
_Pontal do Paranapanema, e também uma frota de
caminhões.
- Dias atrás, vi um filme, em Uberaba, em que
apareciam pretendentes à terra votando se invadiriam ou não uma fazenda; decidiram que sim. Então, tromparam com um trator no portão da fazenda; tratar esse financiado pelo Poder Público brasileiro.
----Os sem-terra, que foram se reunir com o Presjçj_ente da_Bfilpública, saíram de lá dizendo que
iriam continuar invadindo propriedades urbanas e
rurais.
Há três dias, quando assassinaram um segurança de uma fazenda de lá, um líder dos sem-ter-ra declarou que aquilo era um aviso aos fazendeiros.
Ontem, recebi um ofício da Fetag, do Mato
Grosso do Sul, informando que nos últimos 35 dias
foram invadidas 1o propriedades naquele Estado.
No ano passado, em pronunciamento, aqui no Senado, alertei sobre o caminho que as coisas estão tomando. Não sei até quando teremos que esperar
para que o Governo exerça as suas responsabilidao!:xecutivo exerça sua autoridade sobre este
assunto.
Assistimos, pela televisão, seguidamente, prin-cipalrriente-rio Estaao de São Paulo, à Polícia acompanhando invasões. Isso está trazendo um enorme
desassossego no campo. Lá no meu Estado, os fazendeiros com as suas famílias estão muito apreensivos, o que está tumultuando o setor agrícola brasileiro.
A Nação precisa tomar consciência, principalrriEÜlte opessoãTâa c1âade, de que reforma agrária
·
não se faz do dia pára a noite.

des;-

a

Há poucos dias, o Ministro Extraordinário da
Política Fundiária disse a mim e ao Presidente do
meu Partido, Senador Teotonio Vilela, que eles tinham em estoque 3,5 milhões de hectares de terra, e que a reforma agrária não dependia de mais
terras, porque elas existem à vontade.
A Nação precisa tomar consciência de
que esse movimento liderado pelo Rainha,
pelo Sr. João Pedro Stédile e outros é um movimento revolucionário, que hoje está agluti ·
nando as Oposições ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Seria importante que o Presidente da República se conscientizasse de que_essas pessoas
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~ue estão fazendo as invasões, que estão ameaçari~
do, não são as que o elegeram. Quem elegeu o Pre"idente Fernando Henrique Cardoso foi a grande
maioria aa Nação, que acreditou no compromisso de
Sua Excelência de fazer as reformas de que a Nação necessita, dentro da ordem, dentro da lei.
Penso que precisamos fazer todas as reformas. O Congresso precisa votar urgentemente o restante das reformas, para que o
País assuma sua posição no mundo, uma posição moderna, para que a nossaAdminis_i[ação fique adequada, mas tudo dentro da ordem, tudo dentro da lei.
Então, quero transmitir aos Companheiros aqui
do Senado a minha preocupação.

O Sr. José Alves - V. Exª me concede um
aparte?
O SR. LÚDIO COELHO - Ouço V. ~ com
muito prazer.
O Sr. José Alves - Senador Lúdio Coelho, V.
Ex". com a responsabilidade que tem no seu Estado, com a sua experiência, traz uma denúncia muito grave à Nação, porque, na medida em que
constata que o Governo está permitindo uma desorganização, não está cumprindo as suas ·funçõ~
es de dar garantia ao produtor rural e, em cons_e_-_
qüência, nota-se um temor no campo, no seu
Estado, no meu Estado, enfim, em todo o
País. V. Exª faz este alerta no momento correto, porque entendemos que é hora de encarar .
e diagnosticar o que está acontecendo no
campo brasileiro. O produtor rural tem sido vítima da ausência de uma política agrícola clara; os juros são estratosféricos. Não há em
qualquer país do Planeta juros para o campo
como há no Brasil, essa taxa de câmbio irreal
e uma situação que tem levado o campo a
-uma desorganizaçãó: Estamos expulsando do
canipo o pequeno produtor, o homem que ama
a sua terra e que tem compromisso com ela,
como também o médio e grande produtor, que
estão sendo sacrificados por esse quadro grave. A diminuição da área agrícola do País,
neste ano, levou a uma redução de mais de
400 mil empregos no campo. São esses fatores que, realmente, alimentam e fomentam o
Movimento dos Sem-terra, que tem uma visão
social justa, correta, com a qual V. Exª, tenho
certeza, concorda. Mas os métodos utilizados,
a maneira de agir não encontram ressonância
com a parte da Nação mais responsável, da
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qual V. Exªfa~ partE!,<;.QJ:lla_l'Yalargaexperiência,
trazendo,nestamanhã:lesexta-feira,umédenúncia
que consideramos muito importante. Esses fatos
realmente assumem uma gravidade muito grande
para o contexto e para a paz do País. Muito obrigadoa V. Exª pelo aparte.

0 SR. LÚD_IQ CQ!:LHO - Agradeço o aparte
de V. ~. nobre Senador José Alves.
·
__ .O Sr. Romero Jucá - Permita-me V. ~ um
aparte?
O SR. LÚDIO COELHO - Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Romero Jucá - Gostaria também de
registrar nesta manhã, nobre Senador, a nossa
preocupação - e temos dito isso já da tribuna inúmeras vezes - com a questão da legalidade do
Movimento dos Sem-terra. Entendemos que a reforma agrária é um instrumento importante para
equacionar a dívida social que o País tem. Entendemos também que tanto a questão da terra quanto a questão da_reform"ª_ agráda oevem ser encaradas pela ordem, primeiro, da legalidade, porque
efetivamente fora da lei não há caminho a se dar
neste País, _e, E!ITI_~undQ lugar, exatamente
como instnlmento de !Jrodl.lção. Quer dizer, volto a
~reafirmar o~giJe~t.;:riJic) -dito §_!!f!lpre: não entendo a
t!irra como carteira de identidade de ninguém. A
pessoa não é mais ou menos cidadão porque tem
terra. Se assim fosse, no Japão ninguém seria cidadão, porque naquele _país ninguém é proprietário de terra alguma. O que nós temos que encarar
é a condição de viciª-d_a população, buscando caminhos para que essa decência social seja atingida. O-Movimento dos Sem-terra alcançou lima vitória importante com a caminhada em Brasília,
conscientizando a população da populari~çãd da
questão da reforma agn~ria. Mas isso não faz com
que o Movimento tenha o oireito de burlar a lei ou
agir da forma violenta como V. Exª tem relatado.
Portanto, gostaria oe também deixar a minha preoCI.Jpação e o meu alerta para que efetivamente a
Justiça e os Poderes Públicos caminhem no intuito
de reforçar esse respeito à lei. Desejamos ver a
reforma agrária implantada, somos favoráveis a
ela, mas, sem dúvida alguma, dentro da ordem, do
respeito e da lei. Queremos também fazer um ape-.
lo ao Ministro Raul Jungmann e ao Governo Fede-·
ral para que, efetivamente, em suas ações, não reforcem qualquer atividade que venha gerar o descumprimento da lei. O Governo tem uma responsabilidade social muito grande não só com o Movi-
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mente dos Sem~Terra, mas com todo o País e não
pode, a titulo de atender a uma necessidade social,
reforçar qualquer tipo de atuação que venha ferir os
preceitos da legalidade do País. Muito obrigado.
O SR. LÚDIO COELHO - Agradeço o aparte
do nobre Senador Romero Jucá.
Estão acontecendo coisas que devem ser ditas. O pequeno agricultor brasileiro, o proprietário
de 20, 30 hectares que não seja considerado sem
terra não consegue financiamento no banco. É
grande a dificuldade que eles têm, oferecendo a
terra em hipoteca. Entretanto, o Sr. Ministro da
Reforma Agrária empresta dinheiro sem nenhuma
garantia. Quer dizer, estamos assistindo o Poder
Público, o Executivo, financiar as invasões de terra na Nação brasileira, as invasões de prédios públicos, fazendo reféns.
Ontem ouvi, se não me engano, no noticiário da Globo, que um comerciante, dono de um bar,
estava acampado, mas, à noite, voltou para sua
casa, porque não estão cumprindo o compromisso de fazer os levantamentos, o cadastramento
daqueles que devam ser assentados. Financiamentos absolutamente sem nenhuma garantia,
com o aval de pessoas que não têm nem endereço certo.
Mas não conseguem fazer funcionar o FCO; o
Governo brasileiro precisa fazer o dia-a-dia funcionar. Criamos o Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste brasileiro há anos, na Constituinte, e
eles não .foram capazes de criar o Conselho. Criaram agora •. mas o Conselho não se reúne. Existem
mais de trezentos milhões na conta do FCO, recursos esses ÇJ!.le deveriam estar servindo para aumentar a produção agrícola brasileira, para gerar
divisas, através do café, da soja, do milho, entretanto, não dão conta de operar, mas dão conta de
perturbar a· ordem interna, financiando pessoas
desocupadas.
Apresentei um projeto aqui, no Senado, estabelecendo uma ordem de prioridade para assentamento, em primeiro lugar, a agrônomos e
técnicos agrícolas, arrendatários de terra, pessoas que perderam suas terras para pagar contas, a fim de que essa reforma agrária tivesse,
efetivamente, alguma ligação com a produção
agrícola brasileira. O movimento ideológico, o
Movimento Sem-Terra, hoje está aglutinando as
oposições a9 ..!:'residente Fernando Henrique
Cardoiiio .• Agóra, Sua Excelência quer conver....~r com Lula. Conversar o quê? É o mesmo
--·i!..... -·

que dialogar com os
nãooelegeram.
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sem~terra,

com aqueles que

A maioria silenciosa da família brasileira elegeu
o Presidente Fernando Henrique Cardoso para que,
dentro da ordem legal estabelecida, fizesse as reformas que a Nação precisa. Não podemos permitir
que se tente fazer uma reforma agrária que venha
desestruturar a agricultura brasileira, o setor que tem
dado maior sustentação à estabilidade económica e
que gera divisas e trabalho. A agricultura desenvolve
um processo enorme de geração de empregos, isso
não se dá apenas no campo, mas nas fábricas de
caminhões, de tratares, de borracharia, de pneus, de
transportes, de beneficiamento do produto agrícola,
de embalagem e de comercialização. É o setor que
gera mais emprego com menos recursos.
É preciso que a Nação tenha consciência
disso. Na Europa, a população da cidade apóia
enormemente a agricultura, pois tem consciência
da importância agrícola em seus países. nobres
Senadores.
Era o que eu desejava falar nesta Casa.
Durante o discurso do Sr. Lúdio Coelho, o Sr. José Alves deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, os gestores do Programa Nacional de
Privatização, sediados no BNDES, não assessoraram devidamente o Governo quante ·ao encaminhamento do processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que, desde o primeiro
anúncio desse propósito, ainda em 1994, vinha engrossando as fileiras dos que se opunham à venda
da Companhia.

E não se queira dizer que essa rejeição à
venda seja um clamor exclusivamente nacionalista, como alguns querem dizer, um •nacionalismo
arcaico", e a reação é espontânea e suprapartidária, incluindo pessoas dos mais diversos setores
da vida nacional, intelectuais, trabalhadores, estudantes, políticos, religiosos e, nessa fase, especialmente, juristas sem histórico de militância partidária contra o Governo. São brasileiros que que-
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rem defender o cumprimento da lei e os interesses
maiores do País.

tável pressão de fatos consumados sobre o Poder
-Judiciário.
-

Os que cuidam das privatizações não
prestaram devido assessoramento ao Presidente da República sobre a condução do processo, não ouviram· as-razoes-,- os protestos e
os argumentos levantados aqui no Congresso
Nacional, manifestados pelos Parlamentares
que se posicionaram contra o leilão, sem que
fosse ouvida esta Casa e a Câmara dos Deputados, porque daqui ecoou rnúito mais a voz
dos contrários do que daqueles que são favoráveis e que, durante esses anos, poderiam ter contribuído para debater o assunto nestas Casas e, assim,
os seus argumentos chegarem à opinião pública.

Eu diria que não existem argumentos ou
fatos que convençam a sociedade e a opinião
pública do acerto e das vantagens desse ne-

O que se sente no ar é que a alienação da
Companhia está sendo feita contra a vontade do
povo, que não foi convencido a aceitar o projéfoé
suas razões e vantagens, atropelando-se o Legislativo e agora o Judiciário.
O que se conseguiu é que o povo está nas
ruas contra a venda já realizada, o leilão está sub
judice com uma saraivada de 120 ações e 23 liminares concedidas. Apesar do esforço dos advogados do BNDES e da Advocacia-Geral da União, que
conseguiram suspender várias delas, outras continuam impedindo a formalização da venda; enquanto
isso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu resolver o impasse jurídico, mas terá o seu mérito posteriormente avaliado pelo tribunal pleno, embora outras tantas ações já batam à porta do Supremo Tribunal Federal.
O leilão foi realizado, mas precisa ser legalizado e tanto sua validade é contestada que as ações
da Companhia já despencaram quase 10% no último
pregão.
O Programa Nacional de Privatização teve
uma grande oportunidade de ser debatido no
Congresso e receber contribuições importantes
para o seu aperft..içoamento; a questão da Vale
deveria ser discutida no Congresso, quando poderiam até remover-se algumas resistências, ou
até radicalizar um posicionamento contrário; deveriam ter aconselhado o Governo a influir para
cue a Medida Provisória n2 ·1.481, que trata do
?rograma Nacional de Privatização, que já -vai
;;ara a 49ª edição, fosse aqui debatida para que
o Governo tivesse um respaldo mais democrático, ao invés de estar questionando suas decisões na Justiça, em cima da hora, e com a insupor-

--goCio.
O edital tinha falhas ao arrepio da lei, tanto que
lirnioªres_torafT'I_ç_o_nce><iidas.Quanto_à juridicidade, e
outras estão tramitando quanto a aspectos socioeconómicos,_JJue estimam prejuízos que o País poderá
ter. Especialistas questionam aspectos de subavaliação da empresa, cujo património mineral estaria em
maís-de 1 triihão-dereais, quando o preço da venda
da Vale, até mesmo por referências depreciativas
por parte de pessoas do Governo, superou em muito
pouco o preço mínimo fixado no edital.
E os direitos minerários e as concessões de lavra, a:s minas Jã descobertas, as medições de reservas já feitas, nada disso teria valor económico, com
-- õ âelifd(q5eso,- na-avaliação feita sob encomenda
pelo BNDES?
Essa batalha judicial, em que -se empenham, de um lado, o BNDES e a Advocacia-Geral da União e, de outro, os autores de uma centena de ações, que representam parte significativa da opinião pública contrária à venda, além do
custo já superior a 500 mil reais, gastos com honorários, viagens e diárias dos advogados do
Governo, ainda impõe ao património público,
caso seja legalizado esse malfadado leilão, um
outro prejuízo adicional, que foi representado
pelo estímulo de inibição na disputa de preço pelos concorrentes, devido ao::;_ri§.cQ§. e con_s.tra.ngimentos desses questionamentos jurídicos que
colocaram a operação sob suspeita de insegurança legal, e outros tipos de reações que inibiram a elevação compensatória do preço míríimo
de venda no leilão, até por desistênéía de parceiros em um dos consórcios.
O que poderá ser o melhor negócio do século
para os compradores da empresa, tem a possibilida-de de se tomar o pior negócio do século para o Brasil e o maior erro de sua história económica.
Protesto contra esse absurdo de, a qualquer
preço, se pretender colocar no altar de nossa política ecgnórrtlca_i!S_S_e_ld_oiQ__Ç!QgmáJico das leis de
mercado, _arau_to do _111_odi§!l10 _dª gl()b~Ji?ação,
ideologia rejeitada em vários países, inclusive pela
população da própiià Inglaterra; como demonstraram as últimas eleições que lá ocorreram, pois a
globalização nada mais é do que a riqueza do
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mundo em poucas mãos, sacrificando, principa~lmen
te, o emprego e a renda pessoal, sem uma contrapartida compensadora de sensível melhoria na qualidade de vida dos povos, no sentido de felicidade das
pessoas.
Vendida a Vale, fica mais pobre o Brasil, o Nordeste e sua população. Obrigado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá,
como Líder em exercício do PFL, pelo tempo de 5
minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar
o tema que me traz à tribuna, gostaria de dizer que
a manchete do principal jornal japonês de hoje fala
sobre o esquentamento mundial. A matéria informa
que, por conta disso, a malária deverá aumentar no
mundo.
Ainda ontem tratei exatamente da tentativa
de se extinguir a Fundação Nacional de Saúde, órgão federal brasileiro, ligado ao Ministério da Saúde, responsável pelo combate às endemias, inclusive a malária, que grassa na nossa Região Amazónica.
Até a imprensa internacional demonstra que
é importante se reforçar o combate à malária e às
endemias. Nesse sentido, quero novamente aqui
deixar o meu apelo ao Ministro da Saúde para que
analise com cuidado qualquer tipo de iniciativa que
venha a desestruturar a Fundação Nacional dP.
Saúde e o combate às endemias na Amazônia,
principalmente a malária, a febre amarela e a dengue.
Gostaria, Sr. Presidente, de registrar, em nome
da Liderança do PFL, o cumprimento de um compromisso que tenho .aqui alardeado, ao longo do meu
mandato, do Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Governo brasileiro, para com o Estado de Roraima e a Amazônia Ocidental.
Há um mês relatei a visita do Presidente Fernando Henrique ao meu Estado, quando Sua Excelência e
o Presidente da Venezuela, Rafael Caldera, assinaram
um ato para interligar o sistema energético brasileiro e
venezuelano, por intermédio da construção de uma linha de transmissão de Guri, na Venezuela, até Boa
Vista, resolvendo o grave problema de fornecimento
de energia elétrica no Estado de Roraima.
Pois bem, Sr. Presidente, venho novamente à
tribuna, hoje, como Líder do PFL, para dizer que o

Governo brasileiro_ cumpre a sua parte, e a Eletronorte, tão bem dirigida pel() Presideote José Antônio
Muniz Ramos, ]á lançou os editais de licitação para
a construção da linha de transmissão de Guri.~Abri
mos esta semana a licitação Cf6'
topogra~
fia e, até o finaldo mês, teremos licitações abertas,
tanto da compra de equipamentos quanto do serviço
de engenharia da instalação do próprio sistema de
transmissão. Em tempo recorde, portanto, o Governo brasileiro executa, operacionaliza a proposta e o
compromisso firmado pelos dois Presidentes.

se!ViÇo de

7\o-registraf esse ato importante para Roraima,.
quero enaltecer a ação do Ministro Raimundo Britto,
membro do Partido da Frente Liberal, o seu trabalho
profícuo à frente do Ministério das Minas e Energia e
também o trabalho incansável do Presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Ramos, e do seu Diretor de Engenharia, Dr. Caio Márcio Barbosa Barra,
que, efetivamente, têm sido os pilares da solução da
energia de Guri para o Brasil e para a Amazônia
Ocidental.
Esses 200 Km de energia que serão construídos agora trarão uma linha de transmissão de 230
KV e representarão um investimento de mais de R$
60 milhões. $olicitq ~inda que çqnstem do meu pronunciamP-nto os dados técnicos dessa licitação, os
dados técnicos e o trabalho profícuo da Eletronorte
no Estado de Roraima a partir de 1989, ano em que
eu era Governador do Estado e colaborei para levar
a Eletronorte para Roraima, porque sabia que, a mé·
dio prazo, representaria não só o fim do racionamento de energia elétrica em Boa Vista, mas uma solução definitiva como trazer energia hidrelétrica barata
de Gurí, na Venezuela, para a capital e interior do
Estado.
Ao encerrar as minhas palavras, reitero a
importância dos editais lançados, como cumprimento do compromisso do Presidente Fernando
Henrique com o PFL e com o PSDB, firmados
em 1994, quando disputamos a eleição lado a
lado e o Presidente se propôs a buscar essa solução para o nosso desenvolvimento. Agora,
com a competência do R3imundo Britto, com a
competência do José Antônio Muniz Ramos e do
Caio Barra, Roraima vê implementada, ou melhor, vê começar a ser implementada uma ação
que vai mudar os destinos do nosso Estado e da
Amazônia Qç.idental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN·
CIAMENTO
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lE&EMOA
fUTVI'IO

EXISI'~N'Tf

o Cidade

UNIQ.::I Ot TIV.NS!.'Is:s,I.O

ÁUHE
~ UTE

- -400kV

- -230kV
[JSUBESTAÇÃO

BRASIL

a.trobrb , ,

~~ - - -

.1_ • Eletronorte

~N c-w.~""-&>s._s.A.
IIUftSTE:RIO CE MINAS E ENERGIA

O FUTURO
_A oferta de energ1a a Rora1ma será ampliada
t.2rtementeà partJrde-dE;_~~b~. e-1998 c_om a inteftigãC-aô
de Boa Vrsta ao s~eté~ Vêriêzuelan"o. pfoven1ente
.4e..wanas.!vdrelétricas sttuadas nO B~uxo Carom {'üHE Gtifi
e UHE M~Üãf.~i1Liritg_fl!9.~ão-.-- cõil10r)9é'mflã
localidade fronteiriça de Santa Elena de Uiarêm, será

·reãiizada atrav~S'de-

eOrrt2oOkrrldeexle

de transPorte oe e

Ufe. .!riõSm_íSSjO'""ê'm 23oW

esoa vtst~e-TimacaoãCiãiâ~
me-dê2d~'MW-A_P~li!!Dfesra

i'}tertiQãÇI~nosãnos segu!rite~ Õev_.;~P.l~~ffi

8_~- a 1mptao_tacão de_ subestaçO_es· ãb~àhc~tfo~
-~9/13,8 kV e de redeS de d:~nbUição_assoc~adas, a:1~
Qfeitãae energ1a ao interjQt. em o1reçao ad sll.1, para as
localidades de MucaJal e Caracarai. por ·umà iiõhãCé
•transmissão d.p.sg W.pro.v.e~~oa _'{}~~~!:! d~~~o.
no campo da energta a!ternat1va, a E!etronorte, em conjuntõ
com o Cepel e a CER. está avaliando a viabilidade de
implantação de uma ustna eólica em Roraima, tenda
instalado em 1996 estações anemométncas nas
toe~. dades de TepequémeÁgua Frta, ambas pertencentes
ao~ ststemas tsolados da CER e situadas ao norte do
Estado, para monttoração da velocidade e direção do vento
no perlododeumano

Num horizonte de médio e longo prazo, vislumbra~se:
...~mplantação, pela Eletronorte, da LT 230 kV entre Santa
~.EJena_d_eJJJªr~m_e Bo~ Vi§!_ª•--~O_I!l a,pp;:p;im~dament_~ 20~ kf!.!
_,dje,_~t_~Q e~cs_pª-c_içt_ª-çle de t@ilSpOrte d-e energia fii-me de
--20.0-MW. pl'evistã para-oeze-mb-rõ-dé -1"9-98;-------==- - - _.
_lmRI~_nta_ç-ªº.,__p_~la E_!~!_ronorte, da ~E Soa. Vista
__l~3_PI69/1_3.8 _kV) na reQião de Monte Cnstó com-1fffeiõC18
'--õ;:r~1r'p'fev1sto paTit1l"We-mbro aef99a;aeonde serão
'""d'êríVã'aõ'Sêí'1'iêõCiréOitas-eme9 kV;sendo dois deles a curto
"prazo, p-ara atendimento a Boa Vista, e dois outros a longo
,_-prazo-com a mesma finalidade, ficando o circuito restante
:-para-atendimento ao tronco Mucajaf-Caracarar;
~--lmP.:Iar]~'!_ç_~~. ~m 8arceria com a CE.R, das obras do
--~t:t~JM__Q.~_Jr"ª'!_smlssão proven1ente. tseeoavlsta --p-a~a~
atenC:fliTienro àS rocatídaa~e MucaJa18CaraCãfãf,----cõm
infc:io de o_peração previsto: para o ano 2000, constitufdo de
--por Sõ rffilcf81Tiih3iiCêlfãnSmiSSãi:lefi'16'9 -~o;;v- (trecho Boa
Vista-Mucajal), e BD km de linhas-ãétran-smissão em 69 kV
(trech-o Mücaja r~ca racaraf ):
-.
Implantação, pela Eletronorte, ~e quatro subestações ~e
distribuição 69/13,8 kV em Boa Vtsta, cada uma com dois
transformadores de 26,6 MVA e um mâximo de dez
alimentado.res 13.8 kV, no horizonte-previsto para atingir os
200 MW de energia firme constderados na interligação
Ve!'l_ez~e_L~_.::B_ras!l.
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entre Boa Vista e Mucajai, com derivações para as
localidades de Vila Iracema, Tamandaré e São Raimundo.
.. A energia elétrica gerada pela Fletropnrte atende ;t_
s_S% do mercado do Estado de g;olãim.g, O percentual da
população atendida por eletricidade atinge 75% , sendo
,--76% deste total com energia gerada pela Efetronorte. A

ELETRONORTE, 24 ANOS ILUMINANDO A
AMAZÓNIA
A Cenl.rais Elétncas do Norte do Brasil S/A- Eletronorte,
I
.

---·~_op·uJã·ça_o n~ãõ~~n~iQ_~-~co-i'i'~spOOde~ríncip~lmente ã

~-p-~ce~~ 9lJ~ _viv~}igJ~j{ª___il9-itl-tei~~-o-~P,---~s-~~dC?. onde as
cõndTÇ"ões de -aceSSo sãO preCàfias, principalmente nos
perfodos úmidos.
O sistema elétrico de Boa Vista é constitufdo por duas
usinas termelêtricas a óleo diesel, a UTE Floresta (70 MW
nominais) e ã UTE Boa Vista (24,5 MW nominais}. Cada
usina possul-suaprõptia subestaÇão efn 13.8 kV, de onde
derivam atualmente Qnz;et alimentadores primários para o
sistema de distribuição de Boa Vista. A partir dessas duas
subestações a Eletronorte realiza o atendimento aOs seus
consumidores fihãiS.

arrlbi<!ntal dos
proJetes, . construção e operação de usinas hidrelétricas,
termelêtncas e sistemas de transmissão, além dos serviços
de distnbuiçãode energia e tétrica em Manaus e Boa Vista.
Cumpnr essa missão s.ignificou vencer um enorme
desafio perante o desconhecimento da região e a fragilidade
da infra-estrutura básica que rmperavam no inicio das
atividadesda Empresa.
Em 24 anos c:1~

RS

sinas
m
snascrda esdeManaus,SãoLufs,
Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista e Maca pá.
Al!m disso constr!.!iY..§...J02 km de linhas detran.§~
se""ndo2. 722km em 500 kV, 48subestaçõescom 17.077 MVA
de capacidade de transformação e 4.085 km de rede de
distnbUição de alta e baixa tensão, nos sistemas Ma naus e
BoaVista.
Durante esse perfodo, a Eletronorte tem se apoiado na
criatividade de soluções e lnoV"ações tecnológicas para
possibílitar a exploração energética adequada da região
Norte e o suprimento desse crescente mercado de energia

[:.Meréaâói,de Energlá

ProjeÇões de Mercado- CER
(sistemas isolados do interior)
Ano
1996
1997
1998
Consumidores (mil) 10.651 12.5G9 14.154
Energia IGWh)
30,8
36,9
45,2

~1etrica.

rodos esses esforços tém resultado num amplo
conheCimento e experiência, fundamentais à implantação de
novos_ projetas energéticos na Amazônia, e garantido
energ1a elétrica para 13 milhões de brasileiros.

Demanda (MW)

7,1

8,6

10,1

1999

2000

151101
54,3
: 11,8.

17.519

·.63,5
··13,1

Taxa de crese1mento prev1sta no perfodo 1996-2006. 14,8% a.a.

Projeções de Mercado- Eletronorte
(inclui suprimento à CER)

A ELETRONORTE EM RORAIMA
Em 1989 a EletrQnortfi)?3Ssou·a·sei re-sponsável pela:
geração, transmissão, dist.rrb.ui ã(),_e ~.o_~e:rci~Hza .ao d~
energ1a e e rrca em Boa Vista-RR. Erri 199Õ. a-EmPresa
l!!!E!anfou a Usma Termeletrica Floresta. o trab~lho
prosseguiU com aconstr~o dos s_istemas de ti'éi_lls~mls_s.;io
assodãdos, a operação dos ã11méntadores expressas P?.m
13,.8 kV interligando as subestações de Floresta e Boa
~lista, eãêXpãnsao dãS redes de d1stnbuição de energia na
capital.
Além do atendimento a Boa Vista. a Eletronorte realiza o
suprimento de energia elêtrlca â concessionária estadual,
Companhia Energética de Roraima-CER, através de uma
linha de transmissão de 13,8 kV, com 50 km de extensão

Elétrfi:'à

ae:Roraima

-

-

Ano

1996

1997

1998

1999

2000

'

Comoum1dores

37.496
269,6

40.390
323,3

43.397

Energia (GWh)

35.075
227,1

351,8

46.551
385,1

D~an~a(MW}

35,7

46,1

52,7

57,3

62,8

..

•

.
"

.• Taxa de cresc1mento prev1sta no perlodo 1996·2006. 9,9% a.a.
--~Para atenaeTao crescimento aaaemanaa;-a Eletronorte
tem re_ali~~do _obraS em seus _sist~mas de geração e
transmissão no EStãOo-de-Roráima, sendo que em 1996 foram
executadas obras de adequação nas subestações Floresta
(reato r sêrie de 23 MVAr) e Boa Vista (banco de capacitares
adicional de 3,6 MVAr) além da implantação de três novos
alimentadores de 13,BkV na rede de distribuição de Boa Vista.

Estrutura de Consumo- Eletronorte -1996

~
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra,
por 20 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
dois assuntos trazem-me à tribuna do Senado, na
manhã de hoje.
Inicialmente, gostaria de ler a Carta de Brasília,
resultado da reunião da Frente Nacional de Prefeitos
acontecida ontem na nossa Capital.
Diz aCarta:
A Frente Nacional de Prefeitos, em sua
35' reunião, manifesta publicamente sua
preocupação com a persistência de iniciativas que vêm coloc?r em risco a própria existência dos Municípios brasileiros, numa tácita revogação do espírito da Constituição de
1988, que, ao valorizar o Município e estimular o processo de descentralização administrativa, buscou dar aos Prefeitos melhores condições de servir ao povo.
Entre tais iniciativas está a proposta de
prorrogação do prazo de vigência do Fundo
de Estabilização Rscal (FEF), que, nos últimos três anos, provocou sangria insuportável
nos orçamentos municipais, a título de manter
a estabilidade da economia. Desejada e
apoiada por toda a Nação, tal estabilidade não
pode ser obtida à custa da retirada dos recursos dos Municípios, que são os menos responsáveis pelo déficit fiscal do país.
É preocupante, também, a maneira
como vem sendo conduzida a transferência
de responsabilidades nas áreas de saúde e
educação dos Poderes Federal e Estaduais
para os Municípios. A saúde municipalizada
precisa de ··recursos muito superiores aos
aluais, para atendimento aos mais pobres e
para enfrentar o crescimento de endemias como as da dengue e da leishmaniose - que
se espalham por todo o país. Da mesma forma, o processo de municipalização do ensino
fundamental não pode ser feito sem o correspondente aporte adicional de recursos, sob
pena de agravar o quadro existente.
Finalmente, a Frente Nacional de Prefeitos entende que decisões legislativas da
maior importância para os Municípios, como
a aprovação do novo Código Nacional de
Trânsito, merecem tratamento prioritário,
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pela repercussão imediata que terão sobre a
vida dos cidadãos.
- Ao manifestar tais preocupações, a
Frente Nacional de Prefeitos espera estar
contribuindo para a reflexão das autoridades nos níveis federal e estadual, bem
como dos legisladores, a respeito das necessidades fundamentais do cidadão brasileiro - que devem ser atendidas pelo município. Espera, também, que os próprios Prefeitos se conscientizem cada dia mais da
importância de seu papel na conquista da
justiça e do bem-estar social da população
e busquem interferir de forma organizada
nas decisões nacionais que dizem respeito
aos Municípios.
Brasília, 8 de maio de 1997.
Célio de Castro.
Coordenador da Frente Nacional de
Prefeitos.
A reunião da Frente, ontem, também aprovou a
seguinte moção:
A Frente Nacional de Prefeitos, reunida
em seu 35ª Encontro, em 8 de maio de
1997, no Auditório Nereu Ramos da Câmara
dos Deputados, após realizar uma profunda
análise sobre a proposta de prorrogação do
Fundo de Estabilização Fiscal - FEF -, decidiu se manifestar contrariamente à mesma,
pelas razões a seguir enumeradas:
1) os Municípios estão paulatinamente
assumindo maiores responsabilidades na
prestação de serviços junto aos seus cidadãos, quer seja na área da saúde, da educação, da habitação popular etc;
2) a municipalização dos serviços vem
se impondo de forma natural e. crescente, dentro do espírito de descentralização administrativa que o Estado de Direito nos contempla;
3) os municípios enfrentam, na sua imensa maioria, graves dificuldades financeiras para
dar conta das suas responsabilidades;
4) os municípios tiveram, em 1996,
perdas consideráveis com a aplicação do
FEF, especialmente os que mais dependem,
pelas suas condições sociais, de verbas institucionais para a sua sobrevivência;
5) se o FEF for prorrogado. a ::;o::rda
dos Estados e Municípios. "~ íl:}97, ficará
em tomo de R$2.2 t>!:~.ões, o que significa
_um.:ou""'"""'v-àe 38% em relação a 1996.
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Por essas razões, a Frente Nacional
de Prefeitos se manifesta contrariamente à
prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal.
Brasília, 8 de maio de 1997.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, num futuro próximo, nós, no Senado, se a matéria for aprovada na Câmara - o que espero não aconteça -, vamos discutir aqui a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal.
O Governo tem utilizado os recursos desse
Fundo, segundo ele, para manter a estabilidade da
economia, mas, na verdade, a prorrogação da sua
vigência é um profundo golpe contra o pacto federativo estabelecido na Constituição de 1988.
Esta Casa, onde constitucionalmente estão
representados os interesses da Federação, tem que
se debruçar, de forma ainda mais aprofundada que
a própria Câmara dos Deputados, sobre essa matéria. Não tenho a mínima dúvida de que se a Câmara
aprovar a prorrogação do FEF, o Governo, através
de suas Lideranças nesta Casa, vai tentar aprovar
também essa proposta de emenda constitucional no
Senado, a toque de caixa, sob a alegação de que
existe um prazo para ela ser votada, porque o FEF
só está em vigor até o final de junho.
Queremos colocar à disposição de todas as
Srªs e Srs. Senadores um trabalho feito pela Assessoria do Partido dos Trabalhadores, na Câmara dos
Deputados, liderada pelo Deputado Paulo Bernardo,
que mostra, com números, as perdas que os Estados têm sofrido com o Fundo de Estabilização Fiscal, e que as maiores perdas são exatamente dos
Estados mais pobres da Federação.
Mostramos que os Estados do Nordeste e do
Norte são os que mais têm tido prejuízos com a aplicação do Fundo de Estabilização Fiscal. O exemplo
mais gritante é o próprio Estado da Bahia, que perdeu mais de R$100milhões no ano de 1996.
Esses dados, que estão à disposição dos Srs.
Senadores e Deputados, mostram não somente a
perda de cada um dos Estados, como também a
perda de cada um dos mais de 5 mil Municípios brasileiros. De forma categórica, sem argumentos ideológicos e políticos, sem ser uma bandeira da oposição ou uma bandeira da situação, esses dados mostram, com argumentos numéricos e incontestáveis,
qus o Fundo de Estabilização Fiscal não pode ser
prorroga:.i.::, <:ob o risco de nós provocarmos a inviabilização dos Esta<:''J!l e dos Municípios brasileiros.
Sr. Presidente, Sr"
':"!'. Senadores, o outro
assunto que me_ +~?-:-- ;. _---· .;:,.;,~ ....., v•a. ~'11:0 luJjl? . . :;.
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mais uma vez, para não perder o costume, a Companhia Vale do Rio Doce. Como é do conhecimento
de todos, o Partido dos Trabalhadores o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Democrático Trabalhista deram entrada, no Supremo Tribunal Federal, em
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, para con-testar a legalidade não somente de alguns artigos da
·Lei n2 8.031, que criou o Programa Nacional de De·sestatização, como também do decreto que inciuiu a
Companhia Vale do Rio Doce no processo de privatização.
Queremos registrar que, ontem, o Ministro
José Néri da Silveira, do STF, no seu Relatório, considerou inconstitucionais o art. 13 da Lei nº 8.031, de
1990, e o art. 39 do Decreto n2 1.204, de 1994.
A grande verdade, Sr. Presidente, Srlls e Srs.
Senadores, é que a Constituição, por meio de emenda aqui aprovada em 1995, que modificou o art. 176,
que acabou com o impedimento de empresas nacionais de capital estrangeiro atuarem na mineração no
Brasil, estabelece que só podem atuar em mineração empresas instaladas no Brasil e regidas pelas
leis brasileiras. Essa mesma emenda estabelece
que a regulamentação dessa modificação não poderia ser feita por medida provisória. E o Governo, por
meio de medida provisória, permitiu que empresas
estrangeiras não estabelecidas no Brasil viessem a
participar do leilão da Companhia Vale do Rio Doce.
Foi exatamente este artigo que o Ministro Néri da
Silveira considerou inconstitucional.
E aí gostaríamos de lamentar a postura do Ministro Nelson Jobim. Coincidentemente, o Ministro
Nelson Jobim, no momento em que teve conhecimento do Relatório~ pediu vista da-matéria. E, muito
coincidentemente, logo depois, houve uma reunião
no Palácio do Planalto, envolvendo o Presidente da
República, o Ministro Clóvis Carvalho e o Presidente
do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros.
Temos que registrar aqui que, uma vez que o
Ministro Nelson Jobim era Ministro da Justiça do Governo Federal até há menos de dois meses,. e que o
processo de privatização da Companhia Vale do Rio
Doi::e é claramente uma matéria de interesse do Goexigiiiadé ·f:Xll-é
verno Federi:ii, mfnimo que
que ele se declarasse impedido de julgar essa matéria; rrias não -so não o fez como se Utilizou
uma
manobra regimental para protelar a votação.
O Ministro Nelson Jobim não pode se comport<ll". ng_$_1,lpr?m9 TribJ.Iaal.f-ªde.ral, com_g_ LJde.rdo.Govemo; não pode participar das sessões daquela Corte com a camisa de ex-Ministro da Justiça do Governo Fernando Henrique Cardoso por baixo da toga.

o
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de

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

Maio 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Esse é um assunto muito grave, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que coloca em risco a independência dos Poderes. Na verdade, o Governo quer
trabalhar com a hipótese do fato consumado; quer protelar a votação dessa medida pelo Supremo Tribunal
Federal para, depois, chegarmos a uma situação em
que não seja mais possível reverter o processo.
A todo momento, surgem notícias, mostrando
que o processo de privatização da Companhia Vale
do Rio Doce está cada vez mais obscuro.
O fato de as ações dessa empresa terem despencado na Bolsa de Valores, ontem, não é um fato
normal, como diz o Ministro do Planejamento, Sr. Antonio Kandir. A grande verdade é que o mercado está
profundamente inseguro com relação à Companhia
Vale do Rio Doce, porque é consenso no mercado que
o consórcio vencedor irá fatiar a empresa, e ela perderá toda a sua eficiência, que está relacionada à integração entre os seus diversos setores. É isso que está
provocando a queda das ações da Vale do Rio Doce,
na Bolsa de Valores, e não fatos naturais, como procura demonstrar o Ministro Antonio Kandir.
Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, queremos registrar que vamos continuar lutando, com todos os instrumentos na Justiça ou através
de comissões no Congresso, para que esse proces- ·
so absurdo de privatização da Companhia Vale do
Rio Doce venha a ser melhor esclarecido e revertido
à luz da legislação. Como diz o Ministro José Néri da
Silveira. pelo menos dois artigos. tanto do decreto
que incluiu a Vale do Rio Doce quanto da própria Lei
n2 8.031, são claramente inconstitucionais, como já
havíamos dito há muito tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes
por 20 minutos.
A SR• EMII.!A FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero,
nesta manhã, fazer um comentário a respeito de matéria noticiada na imprensa nacional e internacional.
Trata-se da visita do Presidente Fernando Henrique,
juntamente com o Governador Antônio Britto, do Estado do Rio Grande do Sul, ao Uruguai. Posteriormente, S. EJci!s foram até a fronteira do Uruguai com
o Brasil, mais precisamente à cidade de SantAna do
Livramento. Esta é a cidade natal do Governador
Antônio Britto e onde residi, por mais de 40 anos;
onde fiz toda a minha vida pessoal, educacional e
política. Enfim, a cidade que praticamente me adotau como sua filha.
·
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.Portanto, as- notícias que estão nos jornais, da
reação do povo brasileiro na fronteira de SantAna do
Livramento com a cidade de Rivera, no Uruguai, precisam, sem dúvida, de uma avaliação, até por eu ser
representante legítima daquela região - não apenas
de SantAna do Livramento, mas, creio, de toda a região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

É importante, Sr. Presidente e Sr's e Srs. Senadores, que, em primeiro lugar, situemos um pouco
melhor o que significa essa cidade, onde apenas
uma rua, um lindo parque pertence metade ao Brasil
e metade ao Uruguai; as pessoas que lá chegam podem colocar um pé no Brasil e o outro no Uruguai.
Sr. Presidente, SantAna do Livramento tem o título
de Fronteira da Paz. Por quê? Porque, desde o início da
sua existência, conseguiu promover uma convivência
fraternal entre os povos brasileiro e uruguaio. Por meio
da solidariedade e de ações conjuntas, busca o seu desenvoMmento e uma vida digna para todos.
Há outras cidades da fronteira que também poderíamos citar, algumas separadas por uma ponte,
mas que também estão profundamente integradas à
sua história política, econômica e social. Mas vamos
nos ater mais precisamente à cidade de SantAna do
Livramento.
Os jamais, não apenas os da minha cidade,
mas os do Rio Grande do Sul e de todo o País, publicaram: "Fernando Henrique e Britto são vaiados
na fronteira. Os manifestantes protestaram contra o
salário dos professores, o empréstimo para a GM, a
venda da Vale e o desemprego•.
O que podemos dizer a esse respeito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores? É lógico que houve,
até poderíamos dizer, um extravasamento das emoções; houve pedras, tomates, ovos que foram atirados em direção aos Presidentes e às autoridades
·
que lá estavam.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não
estava lá, diga-se de passagem por quê: não recebi
nem sequer um simples comunicado, nem do Presidente da República, nem do Governador do Estado
do Rio Grande do Sul, de que estavam indo ao Uruguai e que chegariam à minha fronteira. Por isso, lá
não estive.
Foi uma desconsideração, Sr. Presidente, porque S. Ex!s são sabedores da minha militância, da
minha participação efetiva naquele Município. Lá,
exerci o cargo de Vereadora por 3 mandatos e sempre fui uma das mais votadas. Estive 12 anos representando aquela comunidade, .quéindo saí, interrompendo o terceiro mandato, vim diretamente para o
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Senado. Portanto, tenho um compromisso muito di·
cantados com a desatenção em relação à agricultura
reta com as questões daquela terra.
e à pecuária, est.ão vivendo um momento de descapitalização e de empobrecimento crescente.
Por isso, o meu registro e, até certo ponto, a
minha indignação, diante da desconsideração com
Vejam, Srs. Senadores, as estatísticas: em
que somos tratados a todo o momento.
SantAna do Livramento - refiro-me à essa cidade,
mas ressalto que não é o único município; é toda a
Lembrem-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de que, quer queiram, quer não, pertenço a um parti--- fronteira do Rio Grande que sofre os desencantos e
os dissabores das medidas que são tomadas contrado que é da base governista do Presidente Fernanriamente aos interesses do povo brasileiro e de oudo Henrique Cardoso; quer queiram, quer não, o
tras, decorrentes da desatenção do próprio Governo
meu Partido, o PTB, está no Rio Grande do Sul, jun- apenas nos anos de 1995 e 1996 cinqüenta casas
to com Secretarias, inclusive com o Governador An·
comerêiais tradicionais fecharam.
tõnio Britto. Contra a minha vontade sim, Sr. Presí·
Temos conhecimento do lanifício que funcionadente, Sri!s e Srs. Senadores, mas sou daquela terra, sou Professora; exerci o magistério durante 23va em boas condições, gerava empregos, e ·hoje
anos naquela região. Fui Líder dos professores,
está com suas atividades profundamente reduzidas;
uma cooperativa de carne que está com suas portas
aqueles mesmos que estavam nas ruas clamando
fechadas; a indústria dos vinhos Almadém, que,
por justiça, respeito e cumprimento a uma lei que foi
como V. Exªs sabem, têm qualidade, nos últimos
assinada pelo Governador Antônio Britto e que daria
anos reduziu suas atividades industriais, deixando
uma reposição salarial. Mas essa lei não foi cumpri·
apenas seus vinhedos, mas levando toda a indusda durante todo o ano de 1996, o que prejudicou os
trialização para fora de SantAna do Livramento; e o
professores que ganham R$111 de salário-base. Se
que considero mais grave: um frigorífico de exportaeu estivesse lá, Sr. Presidente-e Srs. Senadores, eu
ção de carne, fechado há dois anos, que poderia esnão estaria recebendo salário superior a R$ 1.000,
tar empregando mais de três mil pessoas daquela
mesmo com os meus 25 anos de magistério e cur·
sos de formação acadêmica.
região. Por isso, há faixas nas ruas e operários clamando por emprego.
Isso é apenas para exemplificar a indignação
Estavam nas ruas também os representantes
que surge por parte das pessoas da fronteira. Esse
dos quinze mil desempregados cadastrados. E tepovo é solidário e diplomático, tem lutado com·determos como comprovar. Portanto, não viemos à tribu·
minação, inclusive para se manter brasileiro, porque,
na . para dizer que concordamos com a violência,
diante das desatenções de consecutivos governos
com a agressão. Não! Viemos à tribuna para dizer
estaduais e federal, estamos vivendo um momento
que não podemos-subestimar o povo brasileiro. Não
de crescente empobrecimento e desencanto, a
podemos esquecer que essas pessoas saem às
exemplo do povo brasileiro.
- ruas porque estão no seu limite máximo de resistênHoje, li no Jornal do Brasil, que o Embaixador
cia, de desencanto e de busca de alternativas.
Sérgio Amarai manifestou sua surpresa quanto à reNão estamos afirmando que concordamos com o
cepção que o Presidente e o Governador tiveram na
que foi feito: atirar pedras, por exemplo. ~as a manifronteira. Por outro lado, responsabilizou o PT pelas
-feStação deliiócrática, popular, das pe5Soas nas ruas,
manifestações, porquanto havia algumas de suas
tem que ser respeitada Não podemos dizer que o
·
bandeiras.
povo deve silenciar diante dos seus problemas.
Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que não
O Presidente Fernando Henrique teve a oporpodemos subestimar o povo brasileiro, muito menos
tunidade de ver na cidade de Rivera, no. Uruguai, o
o gaúcho e o da fronteira oeste do Rio Grande. Prodesenvolvimento. Lá foi implantada uma área de li·
vavelmente, lá havia bandeiras do Movimento Semvre comércio. Aquela população está em pleno deTerra, pois temos muitos assentados e produtores
senvolvimento.
que venderam suas terras para o INCRA como últiPerguntamos: por que medidas semelhantes
ma salvação para sobreviver. Temos certeza de que
o PT estava presente. É um partido que gosta de denão são tomadas imediatamente do lado brasileiro?
monstrar com transparência suas ações e impõe as
Como é que se pode colocar uma comunidade em
suas bandeiras com garbo e valor. Mas não estava só
desvantagem em relação a outra comunidade? E
o PT, Srs. Senadores; estavam lá os professores~ esquerem o silêncio, querem o aplauso, querem a retavam os estudantes, estavam os operários, os trabasignação. Não podemos dizer ao povo que silencie.
lhadores e estavam, sim, os produtores que, desenQueremos unir a nossa voz ao clamor daqueles que
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e ações conJuntas-de govem~~ª'"ª que possamos
estão desempregados, ao clamor daqueles que ester essa solução.
tão esperando que o Governador Antônio Britto enVivemos na fronteira, Sr. Presidente, Srs. Secontre, junto com o Banco do Brasil, com o Banrisul,
com o Presidente da República, uma saída para que
- 11_acj()l"e~, _com cidadª-s_QIJ_§!_n_e_rn__geroporto têm. Sanaquele frigorífico abra as suas portas, comece a emtAna do Livramento nã<D~Ill- aeroporto enquanto bçí.
pregar e gerar recursos para o nosso município.
-- - uni; em bôãs condições, em Rivera. No entanto, não
Recebemos correspondência dos vereadores
é pennitiQ9_ queaviõ_~sJ~rªsiLeir_9§, E;!mtrá.fJ'lgo_considera:cto mais simples, com redução de gastos, poudaquele município; recebemos correspondência do
sem naquele aeroporto~
-- --- -- ·
Prefeito Municipal da cidade de Quaraí, que é viziPoderíamos continuar lembrando: na cidade de
nha da nossa cidade. Essas autoridades pedem que
Quaraí, por exemplo, nem existe Polícia Federal.
façamos chegar ao Presidente da República não
Dessa forma, os turistas~argen-tínos uruguaios têm
apenas as críticas, não apenas as vaias, mas tamque ir para qualquer 9utia cidade _:_:_e é!. _mais próxima
bém as alternativas que apresentam no sentido de
fica a 100 Krn ....:para regufafiz_arsua situação. Não
se salvar os municípios de fronteira do Rio Grande.
temos, ern Quari:ií;
confeccione uma carteira
Eles estão solicitando a criação de áreas de livre code ídemtidade. E esse e--o -Rio Grande, que, às vemércio nos municípios que fazem fronteira com o
Rio Grande do Sul.
zes, V. Exªs acham que é melhor, que é superior e
que está muito bem. Sabemos que estamos num níDizem eles:
vel de desenvolvimento melhor como um todo, mas
'Trata-se da única alternativa viável
sabemos também que a média de nível de desenvolpara, a curto prazo, reverter o quadro de esvimento está baixa, deixando a desejar.
tagnação econômica em que se encontram
E, por aí, poderíamos continuar lendo. O Preos nossos municípios fronteiriços, junto ao
feito de Quaraí, protestando, diz:
Uruguai e à Argentina.
•o Governo Federal e E..tadual não
Nossas comunas pedem socorro e precolocam funcionários nas repartições, não
cisam ser urgentemente assistidas por medicumprem com seus deveres, ocasionando
das que permitam a retomada do seu deprejuízos enormes para o Município'.
senvolvimento, pois suas populações sofrem, desde há muito tempo, os efeitos da
Há também a questão da aduana na cidade de
redução das atividades comerciais e indusQuaraí. Para que o porto pudesse funcionar, o Munitriais, agravadas pela diminuição das áreas
cípio precisaria ter à disposição, no mínimo, funcic·
de plantio das suas lavouras e dos seus renários do Ministério da Agricultura. E não tem.
banhos, levando de roldão as esperanças
Dessa forma, eu poderia continuar citando tode milhares de pessoas, afligidas pelo dedos os problemas. Mas o que quero realmente, Sr.
sespero, sob a ronda contínua do espectro
Presidente, Srs. Senadores, é alertar as nossas audo desemprego."
toridades para que não subestimem as pessoas, que
não dêem apenas umasigla partidária para aqueles
Essas são palavras dos Vereadores de SantAna
que estão indo às ruas. A reação das pessoás diando Uvramento, que fazem um clamor à Nação, aos
te das autoridades é natural. lmagine'ríí autoridades
seus representantes _legítimos. E é nossa obrigação,
que chegam à fronteira, olham o lado bonito, o lado
sim, Srs. Senadores, registrar esses fatos, pois não
uruguaio,
a avenida principal da cidade de Rivera,
podemos silenciar, por exemplo, também, diante do
com suas casas comerciais belíssimas, e não colo-que o Prefeito da Cidade de Quaraí explica:
cam sequer o pé na nossa avenida principal, onde
'A total integração entre os países do
as casas comerciais estão fechadas e há um aspecMercado Comum do Sul (Mercosul) está lonto de desencanto, de tristeza e de dor.
ge de se tomar uma realidade no dia-a-dia
Presidente Fernando Henrique Cardoso não
dos municípios fronteiriços•.
repita_ oque disse, ou seja, que •o povo está conosco e os manifestantes estão sós". Os manifestantes
Cita exemplos de pessoas que têm que percorsão o povo. Ainda mais triste foi uma outra afirmarer 600 quilômetros para receber um atendimento
ção do Presidente - se é que Sua Excelência realmédico, quando poderiam fazê-lo a 2 quilômetros.
mente a fez, já que dela tomei conhecimento através
Se realmente essa integração acontecesse, podedos jornais, não a ouvi, não estava Já - mas, segunriam ser atendidas, com qualidade, do outro lado. E
do a imprensa, Sua Excelência teria afirmado que os
salienta que se faz necessária a busca de atividades

e

quem

-------------------------------
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manifestantes "perdem tempo". Considero que não é
tempo perdido quando se vive uma democracia e se
busca o fortalecimento da cidadania. O clamor do
povo nas ruas tem que ser ouvido! E isso estamos
clamando desta tribuna hoje. Que 0 Congresso Nacionai busque, cada vez mais, se colocar como 0 autêntico Poder, deixando de lado essa submissão
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passaram em Santana do Livramento. Quero, todavia,dar ênfa_se a_UIJlpontoalugido por V. Exª no seu
pronunciamento, o abandono das regiões fronteiriças do Brasil. Isso acontece lá, em um Estado que
continua entre os mais desenvolvidos, apesar das infonnações de que a cidade de Santana do Livramento
sofre um processo de paralisação econõmica, principalmente em função da criação de uma área de livre
contínua, fazendo com que o povo seja ouvido; que
comércio em Rivera.._do lado uruguaio _ agora, imagine no Acre, tão _distante e tão mais pobre que 0 Rio
se dê conta de que medidas têm que ser adotadas
urgentemente, como às relativas à educação, da
Grande do Sul. E evidente a falta de sensibilidade das
saúde, da agriicuitura...
autoridades brasileiras para com os problemas das cidades fronteiriças. Temos, no meu Estado, um exemA propósito da educação, hoje a mídia infonna
- e ontem assistimos pela televisão- que há prolespio semelhante ao colocado por V. Exª. Conseguimos
sares analfabetos neste País. Isso é uma vergonha!
aprovar, com muita dificuldade, depois de dois anos de
O que é que está sendo feito de objetivo contra fatos
tramitação _na Câmara e no Senado, um projeto de lei
dessa natureza? Os recursos das privatizações escriando a Area de Livre Comércio na cidade de Brasitão chegando para as escolas, para os hospitais,
léia, fronteira com a cidade boliviana de Cobija. Até
hoje, porém - apesar do nosso empenho e do nosso
para as estradas, para construir aeroportos, quando
esforço, das dezenas de reuniâEls feitas, inclusive com
se fala em integração do Mercosul? Onde estão es0 Presidente da República, com 0 Ministro do Planejases recursos? Eu ainda não consegui enxergar, e
menta, com 0 Superintendente da Zona Franca de Macertamente também o povo está com dificuldades.
naus - até hoje não conseguimos implantar a ALC de
Portanto, Sr. Presidente, isso não é um proBrasiléia. É uma situação exatamente igual à que vem
nunciamento, e sim um desabafo como repreacontecendo em Santana do Livramento: descapitalisentante de um povo, de uma comunidade, de uma
-zação da cidade, fechamento de casas comerciais, talregião que precisa ser ouvida em todos os nívéis ae- -ta de empregos. Nobre Senadora, os preços dos prorepresentação política.
dutos, na Bolívia, são quase a metade dos praticados
no Brasil; às vezes temos, até mesmo, o retomo clan0 Sr. Nabor Júnior- Pennite V. Exª um aparte?
destino de produtos elaborados no Brasil, que para lá
A SR~ EMILIA FERNANDES - Concedo um
são exportados sem imposto. Gostaria de solidarizar
me com V. Exª e apoiar a reivindicação do povo de
aparte ao nobre Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior - Desejo manifestar a minha
Sant~a do Livramento, no sentido da implantação de
satisfação em ouvir esse pronunciamentO Jncisilfoql.i"El" · sua Afea-de Livre Comércio, inclusive para poder-se
V. Exª faz na manhã de hoje, a respeito da recente vifazer frente às zonas francas vizinhas mantidas pelo
sita do Presidente da República ao Uruguai e de uma
Uruguai. Se o Brasil admite, dentro do Tratado dos
Países do Mercosul, a criação de áreas de livre comérrápida passagem pela fronteira com o Uruguai, no Município de Santana do Livramento, de onde V. Exª é
cio no outro lado das fronteiras, por que não tê-las
originária. Entendo perfeitamente, e até aplaudo, a matambém aqui, no nosso próprio lado? O Governo
precisa repensar seriamente a sua postura, deve acornifestação do povo daquela cidade, que reclamou um
atendimento mais efetivo por parte da União e do Godar para a necessidade de impedir a estagnação e até
vemo estadual, voltado para o melhor encaminhameno retrocasso econõmico nas áreas brasileiras que fato dos problemas que o afetam. Desaprovo, apenas, a
zem fronteira com zonas francas de países vizinhos,
maneira como alguns manifestantes trataram a comitiproblema que se agrava em regiões importantes para
va presidencial, sobretudo porque o Presidente Fera nacionalidade, como Santana do Livramento e Brasinando Henrique Cardoso estava acompanhado da sua
léia, no meu Estado.
A SR! .E.MIUA FERNANDES - Agradeço o
esposa e do Presidente do Uruguai. Por exemplo, li
nos jornais, ontem, que uma das pedras atiradas conaparte de v. Ex", que segue exatamente a linha do
tra a comitiva quase acertou a pessoa de O. Ruth Carnosso raciocínio.
doso; não fora a ação do segurança, talvez ela tivesse
Se por um lado, também não concordo com esse
sido atingida por pedras, ovos e tomates. Vivemos em
tipo de manifestação, ou seja, com o arremesso de peum país de regime democrático, onde as manifestações populares são inteiramente justificáveis, desde que
dras e outros objetos, o que considero uma agressivinão se apele para a violência, desde que não sé expo: - · - -dade~ por outro, entendo que a manifestação nas ruas
nham as autoridades brasileiras, sobretudo na presendeve ser respeitada. Isso não podemos subestimar.
ça de um Presidente de outro país, a situações vexatóHoje há um verdadeiro clamor e uma reação que ccrias, como essa que o Presidente e a sua comitiva
meça a fervilhar nos mais diferentes setores. Estavam
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o nosso Partido surgiu exatamente da luta do_po'{o~
E o compromisso do PT com a democracia já faz ·
parte-da história deste País. Nós não reconhecemos
a autoridade do Presidente da República para vir cobrar que o PT tem que dizer se tem ou não compromisso com a democracia. Como V. Exª mesmo disse, §lssas: fr@rlit:estáÇõ§.s:t?lll__raiil~s Q6jetivas, problemas concretos de diversos segmentos da população brasileira, não só de sem-terra, mas também de
trabalhadores urbanos, de pequenos empresários e
de pequenos comerciantes que estão falidos, destruídos por essa polítbieconÕmica absurda. Reafirmamos a nossa posição contrária à violência. Temos dado demonstração em diversas manifestações
de oposição em que não acontece nenhum problema de violência, como foi a marcha aqui em Brasília,
quando se reuniram mais de cinqüenta mil pessoas
e não houve um único incidente. Queremos registrar
que não comungamos com a violência. Agora, violentas também são as manifestações de ministros e
do próprio Presidente da República ao atacar a OpoO Sr. José Eduardo Outra- Nobre Senadosição, ao chamá-la de atrasada, de caipira, de corra Emília Fernandes, o pronunciamento de V. Exª
rupta e coisas do gênero. Violenta também foi a maé de grande importância pelo fato de V. Exª conhenifestação do Ministro Sérgio Motta contra os juristas
cer o problema da região e ser originária da cidade
que entraram com ação contra a privatização da
onde ele surgiu. Quero registrar que nem eu nem
Companhia Vale do Rio Doce. Violenta também foi a
o meu Partido comungamos com manifestações
ação do mesmo Ministro Sérgio Motta contra a
de natureza violenta, mas não reconhecemos auCNBB. Isso o Governo não leva em consideração.
toridade no Presidente da República para vir coParabenizo-a, Senadora Emília Fernandes, pelo probrar explicações do Partido dos Trabalhadores. O
nunciamento, lembrando uma frase de Bertolt
Governo agora resolveu adotar uma postura muito
Brecht, que já tive a oportunidade de citar aqui, no
semelhante àquela que víamos na década de 70,
plenário, que diz: •o rio, que tudo arrasta nos moà época do governo militar. Todas as vezes em
mentos de enchente, dizem que é violento, mas ninque há uma manifestação contra alguma política
guém diz violentas as margens que o oprimem.'
do Governo, este diz: 'É culpa do PT'. No início da
Muitoobrigado.
década de 70, quando os estudantes começaram
A SR! EMILIA FERNANDES - Agradeço o
a ir às ruas, o regime militar dizia: 'Os estudantes
de V. Exª.
aparte
estão satisfeitos; isso é culpa dos comunistas infilE,
concluo, Sr. Presidente,_ .mais uma vez
trados no movimento estudantil'. Quando, no final
da década de 70; começaram a surgir as- greves-- ofa.z·enao um-apeiO aõ~P res1dente-da- República e
ao Governador Antônio Britto. Está nas mãos de
dos metalúrgicos do ABC, a ditadura também diS. Exªs a decisão para que se tomem não apezia: 'Os trabalhadores estão satisfeitos; isso é culnas medidas específicas, como essa da determipa dos esquerdistas infiltrados". E nós nos lembranação da busca de solução, da reabertura desse
mos daquelas manifestações históricas em que
estavam presentes o saudoso Deputado Ulysses- - --n·igorífico',que_é_o_objefivo-maioCpresentê-hojena nossa comunidade de Sant'Ana do LivramenGuimarães, o saudoso Senador Teotonio Vilela e o
to,
mas que busquem também, urgentemente,
saudoso sociólogo Fernando Henrique Cardoso,
medidas
de proteção e de desenvolvimento para
que também comparecia àquelas manifestações,
as-- regiões 'frorfteiriça---s-no sentido do intercâmpor entender que eram uma essência da democrabio, enfim, do desenvolvimento comercial e incia. Nós continuamos no mesmo lugar: onde houdustrial, não apenas do Rio Grande do Sul, mas
ver manifestação de trabalhadores em iuta, onde
do
Brasil todo.
houver manifestações do povo brasileiro contra a
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
opressão, lá estará a bandeira do PT, sim, porque

nas ruas, em SantAna do Livramenio - tenho informações -, professores. estudantes, operários, desempregados, funcionários públicos, aposentados,
produtores, assentados, enfim, o povo.
Sr. Presidente, a região fronteiriça do nosso
País precisa ser olhada urgentemente pelo Governo
brasileiro. Que acordos são esses que fazem com
que Rivera estabeleça uma área de livre comércio,
com tudo o que é produzido no mundo, da melhor
qualidade, com preços que chamam e atraem pessoas do Brasil inteiro, e SantAna do Livramento oferece o seu comércio nacional reduzido, sacrificado,
massacrado por juros, por falta de crédito, enfim. Esses são os dois pontos chaves do meu pronunciamento e que, sem dúvida, vão ao encontro das ponderações de V. Exª.
O Sr. José Eduardo Outra - Permita-me V.
Exª um aparte?
A SR~ EMJLIA FERNANDES - Concedo um
aparte ao nobre Senador José Eduardo Outra.

__ Maio 1997

298

Durante o discurso da Sra. Emília Fernandes, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Bianco.

O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Não há
mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco) -O Senador Júlio Campos enviou discurso à mesa para ser
publicado na forma do disposto do art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex~ será atendido.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MD - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nos últimos anos, o
Brasil tem feito progressos importantes no setor da
produção de alimentos, apesar das dificuldades que
sempre castigaram os produtores rurais, resultado
mais da inexistência de uma efetiva política agrícola
de médio e longo prazo do que da falta de vocação
agrícola do País.
De modo particular, os médios e pequenos
agricultores representam os segmentos mais prejudicados, expostos a todo tipo de frustração e de falta
de apoio, seja por não terem recursos próprios, seja
por falta de terra ou por incapacidade de conservação ou de reposição da fertilidade desta.
Mesmo com esses contratempos, avanços têm
sido conquistados. Quero referir-me especificamente
ao setor da produção de carne, que está demonstrando um desempenho animador em termos de
quantidade e de qualidade, tanto para o consumo interno quanto para a exportação. De acordo com informações divulgadas pela União Brasileira de Avicultura, em 1995 o Brasil exportou 478.876 toneladas de frango; em 1996, essa exportação cresceu
33%: foram levadas para o exterior 568.795 toneladas. Segundo análise do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esse patamar posicionou o
Brasil como segundo maior exportador mundial de
carne de frango.
No que diz respeito à receita cambial, atingiuse a importância de US$ 840 milhões em 1996, contra US$ 633 milhões em 1995. Considerando a exportação de carne em geral, a avicultura foi responsável por 57% do montante total de divisas trazidas
para o País.
A previsão para 1997, segundo as estimativas
da Associação Nacional dos Abatedouros Avícolas,
é a de que deverá ocorrer um crescimento da ordem
de 5% na produção de carne de frango.
Nesse contexto, porém, quero manifestar minha apreensão para um fato novo: a importação de
avestruz dos Estados Unidos. Tal acontecimento é

recente e está ocorrendo sem o necessário e rigoro·
so controle por parte das autoridades nacionais
competentes. As matrizes importadas trazem consigo a suspeita de- serem- portadoras da influenza
aviária, doença já erradicada no Brasil há vários
anos. O avestruz não é susceptível à doença, mas é
hospedeiro, podendo tomar-se foco de disseminação no plantel avícola brasileiro.
A União Brasileira de Avicultura tem levado sua
preocupação nesse sentido às autoridades nacionais, visando a unificar e, qualificar o controle do ingresso de avestruz no Brasil. Atualmente, por ser
considerada ave exótica, o avestruz está sendo importado com autorização do IBAMA, sem o controle
zootécnico do Ministério da Agricultura.
Tal fato é preocupante, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores. Os brasileiros não nos podemos entregar ingenuamente a essa novidade, sem crit~~os
sérios de controle, sob pena de graves consequencias e prejuízos para a produção de frango no nosso
País.
Segundo a Professora Míriam Luiz Giannoni,
_especialista sobre o assunto no Brasil, as espécies
de avestruz encontradas nos criatórios nacioRais encontram-se em fase de domesticação e apresentam
grandes variações em termos de produção, reprodução e comportamento.
O avestruz, por outro lado, está suje;J:o a praticamente todas as doenças que atingem as galinhas
e a algumas específicas de mamíferos domésticos.
Segundo a citada professora, algumas das enfermidades de que é passível o avestruz ainda não foram
identificadas no Brasil, tais como a ténia Houttuynia
struthionie e a febre hemorrágica da Criméia-Congo
- FHCC, que tem o carrapato como vetor e pode ser
fatal para a pessoa humana.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, essas
as considerações que julguei por bem apresentar a
esta Casa, apelando para que as autonãades competentes sejam envolvidas e executem rigoroso controle zootécnico dessas aves importadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (José Bianco) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 h30min)
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Ata da 57ª Sessão Não Deliberativa
em 12 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães e Geraldo Melo
(Inicia-se a sessão às 14h 30 min)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Convido o Senador Nabor Júnior a secretariar
os trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N2 99, DE 1997
(N2 509197, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da
Constituição, e com o disposto -no art.18; iriciSol;
nos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do
Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto n2 93.325,
de 12 de outubro de 1986, no art. 54, inciso I, alínea
a, e no art. 55, do Anexo I ao Decreto n2 2.070, de
13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor Marcos Castrioto de Azambuja, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Especial, da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Francesa.
Os méritos do Embaixador Marcos Castrioto de
Azambuja, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 9 de maio de 1997.- Fernando Henrique Cardoso.
EM N 2 168/DP/ARC/G-MREIAPES

e

Brasília, 9 de maio de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos

arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal do Servi·
ço Exterior, aprovado pelo Decreto n2 93.325, de 12
de ~tubro de 1986, n~ art. 54, lncisS> I, alí11ea a, e
no a:rt. 55, do Anexo I ao Decreto n2 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 Marcos
Castrioto de Azambuja,-Ministro de Primeira Classe,
do Quadro Especial,-da Carreira de Diplomata, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Francesa.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador
Marcos Castrioto de Azambuja, que, juntamente
com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luis Felipe L.ãmpreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
-INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
EMBAIXADOR MARCOS CASTRIOTO DE
AZAMBUJA
Rio de Janeiro!RJ, 9 de fevereiro de 1935.
Rlho de Dario Cavalcanti de Azambuja e Dirce
Castrioto de Azambuja
CPCD, IRBr.
Orientador e Conferencista no IRBr.
Examinador do CAE, IRBr.
Cônsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro de
1958.
Segundo Secretário, merecimento, 30 de setembro de 1961.
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de junho
de 1968.
Conselheiro, merecimento, 12 de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28
de abril de 1977.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1 7
de dezembro de 1981.

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

300

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para
Organismos lntemancionais, 1967/69.
Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1974m.
Assessor do Departamento de Organismos Internacionais, 1976/78.
Chefe do Departamento da África, Ásia e
Oceania, 1978/83.
Chefe do Departamento de Organismos Internacionais, 1983/84.
Subsecretário-Geral de Coordenação e Programas, 1984/86.
Subsecretário-Geral de Administração e de Comunicações 1986/87.
Secretário-Geral de Política Exterior, 1990/92.
Nova York, ONU, Terceiro Secretário, 1960/61.
Nova York, ONU, Segundo Secretário,
1961/63.
México, Segundo Secretário, 1963/66.
Londres, Primeiro Secretário, 1969/72.
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1972173.
Buenos Aires, Conselheiro, 1973.
Genebra, Representação para Assuntos de
Desarmamento, Embaixador, 1987/90.
Buenos Aires, Embaixador, 1992197.
Secretário-Geral de Política Exterior, 1990.
À Disposição do Primeiro Ministro do Japão,
em visita ao Brasil, 1959.
Grupo de Trabalho de Organização do Programa da visita do Presidente do México ao Brasil,
1960 (membro).
Comitê Científico sobre os Efeitos de Radiações Atômicos, da ONU, 1961 (representante).
Conselho Diretor e Comitê do lnstiMo lndigenista Interamericano, México, 1984 (representante).
I Congresso de Associações e Câmaras do Livro da América Latina, México, 1984 (observador).
Missão Especial às solenidades de posse do
Presidente do México, 1984 (membro).
Cerimônia de encerramento da X "Feira dei
Hogar", México, 1964 (representante).
Comissão Preparatória para a Desnuclearização da América Latina, 1965 (membro).
IV Centenário da Morte do Apóstolo lndigenista
do México e Guatemala, San Cristobal de las Casas,
1966 (representante do Brasil junto ao Instituto Indigenista Interamericano).
À disposição dos Príncipes Herdeiros do Japão, em visita ao Brasil, 1967.

~~~~~~~~~~~~~~~-
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Comissão Executiva da II Sessão do Comitê
"ad hoc" da ONU sobre o Fundo do Mar, Rio de Janeiro, 1968 (membro).
Conferência dos Países Militarmente Não-nucleares, Genebra, 1968 (membro).
Seminário da ONU sobre Direitos Humanos,
Nicósia, 1969 (representante).
Conferência Preparatória Regional Sul-Americana sobre Entorpecentes, Buenos Aires, 1972 (delegado).
Conferência Plenipotenciária Sul-Americana
sobre Entorpecentes, Buenos Aires, 1973 (delegado).
Conferência na Escola Superior de Guerra, Escola de Guerra Naval, Escola de Comando e Escola
Maior do Exército (ECEME), Escola de Comando e
Estado Maior da Aeronáutica, Escola Nacional de lnforma~s. 1974/83.
III Sessão do Conselho de Administração do
Programa de ONU para o Meio Ambiente, Nairóbi,
1975 (membro).
Conferência de Chanceleres dos Países NãoAlinhados, Lima, 1975 (observador).
Conferência Regional Latino-Americana Preparatória de Habitat.
Conferência da ONU sobre Estabelecimentos
Humanos, Caracas, 1975 (chefe).
À disposição da Missão do •comitê Especial
da ONU contra o Apartheid", em visita ao Brasil,
1975.
Reuniões do Grupo de Peritos sobre Recursos
Naturais Compartilhados, Nairóbi, 1975 e Genebra,
1977 (membro).
Reunião Preparatória Latino-Amerina, TV Sessão do UNEP, Caracas, 1976 (membro).
XXXII Sessão da Comissão de Direitos Humanos, Genebra, 1976 (membro).
IV Sessão do Conselho de-Administração do
UNEP, Nairóbi, 1976 (membro).
Reunião do UNEPIFAO sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento, Bogotá, 1976 (representante).
Reunião Regional de Consulta sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, Bogotá, 1976 (membro).
Conferência de Cúpula dos Países Não-Alinhados, Colombo, 1976 (observador).
XV, XVII, XXI, XXII, XXIX, XXXII Sessões da
Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1960, 1962,
1966/67 e 1974 a 1977 (membro). V Sessão do
Conselho do Programa •o Homem e a Biosfera•,
1977 (chefe).
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Conferência da ONU sobre a Água, Mar dei
Plata, 1977 (delegado).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque,
Bagdá, 1979 (membro).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Arábia
Saudita, Jeddah, 1979 (membro).
Conferência da Cúpula dos Países Não-Alinhados, Cuba, 1979 (observador).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-República
Popular da China, Pequim, 1980 (membro).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Nigéria,
Lagos, 1980 (delegado).
I Reunião da Comissão Mista de Coordenação
Brasil-Nigéria, Lagos, 1981 (membro).
XIII Aniversário da Revolução de 17 de julho,
Bagdá, 1981 (membro).
III Reunião da Comissão Mista Brasil-Líbia, Tripoli, 1981 {chefe).
I Reunião da Comissão Mista Permanente Brasil-Moçambique para a Cooperação Económica.
Técnica e Científica, Maputo, 1982 (delegado).
11 Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-Estados Unidos da América sobre Cooperação Especial,
Washington, 1983 (chefe).
XII Reunião Consultiva .do Tratado da Antártica, Camberra, 1983 (chefe).
XXXVIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, 1983 (delegado).
Comissão Nacional para Assuntos Antárticos
(CONANTAR), (Secretário).
Comissão lnterministerial para os Recursos do
Mar (CIRM), (membro).
Comissão Brasileira de Atividades Especiais,
(COBAE), (membro).
Comissão Marítima Nacional (COMANA), (representante alterno).
Conselho da Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana (CDDPH), (membro).
Conselho Diretor Nacional da Cruz Vermelha
Brasileira, (membro).
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), (membro).
Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN), (membro).
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Grande
Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador,
Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
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Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Mérito Mauá, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Stélio Marecs Amarante, Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.
RELAÇÕES BRASIL-FRANÇA
Caracterizado por uma história de profundas
afinidades e significativos empreendimentos comuns, o relacionamento entre o Brasil e a França
adquire agora, como reflexo da vontade política dos
dois Governos, uma nova dimensão e um novo patamar. Com a recente vista ao Brasil do Presidente
Jacques Chirac - entre 11 e 13 de março de 1997,
menos de dez meses após a visita do Presidente
Fernando Henrique Cardoso à França (maio de
1996) -, o Governo francês deu mostra inequívoca
de seu interesse em dar continuidade ao processo
de r:elançamento e de dinamização das relações entre os dois países.
Para a França, o Brasil constitui um parceiro de
crescente importância política e económica com o
qual o Governo Chirac deseja consolidar uma relação privilegiada, definida pelo próprio Chefe de Estado como um partenariat estratégico. Ao visitar Bra_sília,_Rio dE! ~ªnE!irQ.~ S.ãQ.Pau!.O,_Q.Presidante_Jacques Chirac enfatizou as três vertentes principais do
relacionamento entre o Brasil e a França: o diálogo
político, a dimensão cultural e o intercâmbio económico-comercial e de investimentos.
Para o Brasil, a França representa um ponto de
referência necessário na Europa e no mundo e um
parceiro de primeira ordem, tanto nos planos comercial e financeiro quanto nas áreas da cultura. da
ciência e da tecnologia. A natureza dinâmica, densa
e diversificada que caracteriza hoje as relações entre os países - do que os contatos freqüéntes entre
seus presidentes constitui o melhor exemplo - representa um sólido património comum, que deve ser
preservado e explorado com constância e competência.
Ao mesmo tempo, tem prosseguido, com intensidade, visitas de alto nível entre membros dos
respectivos Governos. Os Ministros da Marinha,
da Ciência e Tecnologia e Agricultura realizaram
visitas à França, dando seqüência àquelas realizadas pelos Ministros da Fazenda e das Comunicações no ano passado. Os Ministros franceses do
Comércio Exterior e dos Transportes visitaram o
Brasil nos últimos meses estando ainda, prevista a

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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vinda do Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao lonobservador permanente junto à Organização dos
go de 1997.
Estados Americanos. A presença no contexto geográfico latino-americano, porém, não se vinha traduA consolidação crescente do programa brasizindo em adensamento do intercâmbio local e
leiro de estabilização, a regulamentação das
aproximação política, na medida em que a França,
emendas constitucionais referentes a ordem econômica, entre outras meâidas, tem permitido ao - - até recentemente, favorecia a manutenção de atitude de relativo isolamento, por parte de seus terPaís uma inserção mais competitiva em uma ecoritórios nas Américas, em relação ao entorno geonomia globalizada e projetado uma imagem de sográfico e político hemisférico. Vale notar que os arlidez democrática de estabilidade política e de
ranjos de cooperação, recentemente assinados,
uma economia fundada em bases de sustentabilienvolvendo a Guiana Francesa e o Estado do
dade. Esses fatores têm levado a França a ver no
Amapá, inauguram no âmbito do relacionamento
Brasil um país que busca encaminhar soluções séfranco-brasileiro uma nova fase de convivência dirias e duradouras para seus grandes problemas
reta e integrada entre territórios de fronteira, e
em um clima de abertura e de respeito às instituiçõpassam a constituir uma exceção positiva no que
es democráticas, constituindo interlocutor de peso e
respeita à inserção regional das possessões franparceiro confiável.
cesas nas Américas. As áreas prioritárias, onde já
A visita do Presidente Chirac teve um forte sigse esboçam ações e projetas são aos do Meio Amnificado político com vistas à intensificação do diálobiente,
da Energia, da Saúde, da Pesca e dos
go com o Brasil. A inclusão da Argentina, Paraguai,
Transportes.
Uruguai e Bolívia no roteiro da visita do Presidente
O Brasil tradicionalmente desfrutou de saldo
francês à América do Sul refletiu, por outro lado, a
comercial positivo em suas relações comerciais com
importância comferida pelo Governo Francês ao
a França. Em 1995, no entanto, registrou-se déficit
Mercosul, como um bloco político-comercial que se
de 343 milhões de dólares e, em 1996, novo déficit
afirma crescentemente na cena internacional. O Gode 428 milhões de dólares. Em 1996, as exportaçõverno do Presidente Chirac deseja ampliar o interes brasileiras para a França atingiram o total de
câmbio comercial de seu país com o Brasil e com o
910,9 milhões de dólares, enquanto nossas importaMercosul, assegurando uma maior presença da
ções chegaram a 1.337,7 milhões de dólares. Em
França na região por meio de incentivos a investitermos globais, a França passou a ser o décimo-sementos produtivos e por uma ação mais efetiva nas
gundo irriporta:dofodeprodutos brasileiros e o nosso
mais diversas áreas. Esse interesse ficou evidenciasexto fornecedor.
do na proposta francesa da realização de um Encontro de Cúpula entre Chefes de Estado e Governo da
__EmJ996, cerca de 50% das exportações brasiEuropa e da América Latina. O encontro estaria vor.:leiras para a França se concentraram em seis produtado para a discussão de três temas principais: protos de baixo valor intrínseco: soja (mesmo triturada)
moção do diálogo político, aprofundamento da cooe farelo de soja, minério de ferro, móveis, aparelhos
peração econômico comercial e parceria na área
de transmissão e recepção e papel de imprensa. Por
educação.
outro lado,- cerca -de dois- terços das exportações
No plano bilateral, tem-se observado um cresfrancesas para o Brasil se concentraram em grupos
cente interesse dos principais atares econômicos
de bens de alta tecnologia.
franceses na ativa participação no processo de modA cooperação científica e tecnológica Brasilernização e privatização da economia brasileira. EsFrança desenvolveu-se sob a égide do Acordo Bátima-se que os investimentos franceses no Brasil sico de Cooperação Técnica e Científica, firmado
hoje na casa dos três bilhões de dólares - poderão
entre os dois países em 1967. Considerada modeampliar-se, nos próximos dois anos, em cerca de
lar e de grande abrangência, essa cooperação é
40%. Computam-se nessa estimativa os recentes inuma das mais ativas de que participa o País. Além
vestimentos da Renault e da Electricité de France e,
das áreas tradicionais de cooperação (administraseguindo os passos da Renault, a Peugeot realiza
ção pública, agricultura, educação, saúde, desenestudos para se instalar em um país do Mercosul,
volvimento urbano, meio ambiente e ciências exapossivelmente no Brasil.
tas) foram incorporadas, nos últimos anos, as chaMantendo a posse de territórios no continente
madas 'novas tecnologias" (biotecnologia, inforlatino-americano - Departamento da Guiana, Guamática, microeletrônica, química final e mecânica de
d~lupe e Martinica - a França dispõe do status de
precisão).

----------~--------=------~-----~-~-~---~~
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A profunda afinidade cultural entre o Brasil e a
França favorece decisivam_ente_ a retomada da cooperação e encoraja iniciativas que possam ampliar e
intensificar uma área tão especial do relacionamento
entre os dois países. O Governo francês tem consciência e se preocupa com o fato de haver a França perdido espaço no Brasil, Inclusive na área cultural, e se dispõe a realizar esforços e ações necessários para voltar a ocupar uma posição de importância e de destaque. Com a entrada em vigor,
em 1997, do Acordo-Quadro de Cooperação firmado no ano passado será proximamente constituída
a Comissão Cultural e Lingüística franco-brasileira,
que deverá elaborar o programa comum de cooperação nessa área.
Muito ativa nos anos 70 e 80, a cooperação
com a França no setor espacial perdeu impulso no
final da década de 80 e início da atual, em virtude
de problemas ligados ao regime existente de controle de tecnologias sensíveis (MTCR), aos quais
não eram estranhas as pressões norte-americanas
sobre a França. A partir dos anos 90, diante da
competição internacional crescente na área espacial, sobretudo no campo das telecomunicações, a
França começou a sinalizar seu interesse em retomar a cooperação privilegiada que mantinha com

o Brasil. A interação entre o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Centro
Tecnológico da Aeronáutica, de um lado, e seus
contrapartes franceses - o Centre-Nafional dE~
tudes Spatiales (CNES), pelo Governo, e a MaIra e a Aerospatiale; pelo sete r privado --permite
antecipar a concretização de importantes iniciativas.

O novo Acordo-Quadro de Cooperação, já em
vigor, atualizará e ajustará juridicamente a cooperação bilateral ao nível de desenvolvimento económico e científico atingido pelo Brasil nos últimos
anos e viabilizará iniciativas de maior amplitude e
atualidade. Permitirá ademais que o Brasil passe
para um patamar mais equalitário em suas relações
de cooperação com a França.
Foram assinados, durante a visita do Presidente Jacques Chirac, dois importantes acordos
na â-reá da segurança pública: Ufn-~coraocQtrádro,
que definiu aS prinCipais áreas de-cooperaÇão ém
setores tão importantes como o combate ao tráfico
de entorpecentes, ao crime organizado e ao terrorismo, e· um acordo que estabeleceu as bases de
cooperação dos projetes "Pró-Amazônia" e "Promotec".

DADOS B..\SICOS
I N-ome oficial
I Paoaisci.o

IArea ,

I Renuoi1ca f:-:L'1cesa
! 58 rruihões 1 1995-eS'l 1
I 54 9 090 1an2

Pans
]4 de lUÜlO
' A Frar1w e u:na republica pana.mentarista com Chefe de Es-.ario fone.
O Poder Executivo e exerc1do ceio Primeiro-Ministro -membro do
pamdo ou coaiizão ma}ontária ~o Parlamento- e pelo Presidente da
Republica --=iel!o dtre::amente por matona absoluta-. que. além de
Chefe de Estado. responde direta:nente pela C!efesa e relaÇões exteriores.
O Poder Legislativo e exerc1do por um parlamento bicameral composto
pelo Senaao e pela Assembléia Nactonal. Integram o Senado 321 membros elenos para- mandato de nove anos -um terço renovado a cada triêruo- por um colégio eleitoral formado pelos parlamentares da Assembléia e por delegaaos dos Conseihos dos Dep:uumentos e dos Murucmtos. A Asserrtbléta Nactoruu : composta por 5 77 membros eleitos
por voto d1re:o para tr.2."1dato de c:r.co ?nos. A atual Constmnção francesa 101 cromuio:ada e"' 6 de ouruoro de !958 N Remiblicai.
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I Presidente hcoues Chirac
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Principais índices àa eeonomia francesa
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Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 100, de 1997 (n° 508/97, na origem), de 9
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n2 5, de 1997 {n° 2.576/96, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que dá nova
redação ao inciso I do art. 22 da Lei n• 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, sancionado e transformado na Lei n° 9.458, de 9 de maio de 1997.

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
N° 29/97, de 6 do corrente, do Ministro de Estado da Aeronáutica, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento n• 237, de 1997, do Senador Eduardo Suplicy.
N° 906/97, de 30 de abril último, do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações referentes aos quesitos 1, 2, 4 e 5 constantes do Requerimento n• 200, de 1997, do Senador Antonio
Carlos Valadares.

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N2

308/97, de 5 do corrente, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n• 1.149, de 1996, do Senador Edison Lobão.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arqi.J!vo. .
OFfCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO .•
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS··
N° 68197, de 8 do corrente, encaminhando,
para os devidos fins, autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 127, de 1995 (n2 720/95, naquela Casa),
que altera para 285% o limite máximo da Gratificação Extraordinária devida aos servidores da categoria funcional de Técnico do Ministério Público da
União, sancionado e transformado na Lei n2 9.439,
de 7 de março de 1997;
N2 69/97, de 7 do corrente, encaminhando,
para os devidos fins, autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara n° 94, de 1996 (n° 1.325/95, naquela Casa),
que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei
n 2 9.456, de 25 de abril de 1997; e

N° 70/97, de_ 7 do corrente, encamirthando,
-parã os deviâos fins: autografes do PrOJeto de Lei da
Câmara n2 105, de 1995 {n2 4.865/94, naquela
Casa), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei n°
9.289, de 4 de julho de 1996.

PARECERES
PARECER N2 199, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 102, de 1995, que "altera dispositivo da Lei de Execução Penal sobre
permissão de saída de presos em estabelecimento penal"; o Projeto de Lei do Se..nado n 2 103, de 1995, que "altera dispositivo da Lei de Execução Penal sobre permissão de saída de presos em estabelecimento penal para assistência médica"
ambos de autoria do Senador Romeu
Tuma; e o Projeto de Lei do Senado n°
233, de 1995, de autoria do Senador Benedito da Silva, que "altera o artigo 14 da
Lei de Execução Penal, sobre a assistência à saúde do preso e do internado", que
tramitam em conjunto.
Relator: Senador Bernardo Cabral
Vêm a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado n2 102, de 1995, de autoria do Senador Romeu Tuma, que "altera dispositivo da Lei
de Execução Penal sobre permissão de saída de
presos em estabelecimento penal", o Projeto de Lei
do Senado n• 103, de 1995, também de autoria do
Senador Romeu Tuma, que "altera dispositjvo da Lei
de Execução Penal sobre permissão de saída de
presos em estabelecimento penal para assistência
médica", e o Projeto de Lei do SenadO n• 233, de
1995, de autoria da Senadora Benedita da Silva, que
"altera o artigo 14 da Lei de Execução Penal, sobre
a assistência à saúde do preso e do internado". Nos
termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado
.. Eede_ral, por tratarem da mesma matéria. os projetas
tramitam em conjunto.
Os dois projetes do Senador Romeu Tuma tornam a saída de presos do estabelecimento penal
para tratamento médico carecedora de autorização
judicial, salvo em caso de urgência, neste caso, o direter do estabelecimento autorizará a saída, comunicando o fato à autoridade judiciária. Conforme o texto em vigor da Lei de Execução Penal (Lei n2 7.210
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de 11 de julho de 1984), as saídas de preso para
tratamento médico são autorizadas tão-somente
pelo diretor do estabelecimento penal, o que muitas
vezes tem dado margem a fugas.
O projeto da Senadora Benedita da Silva pretende explicitar o direito dos presos ao tratamento
médico por meio do Sistema Único de Saúde, exigindo visitas periódicas aos estabelecimentos prisionais e o acompanhamento médico dos internos.
Não há qualquer óbice constitucional ou jurídico a qualquer dos projetas. Encontram-se todos de
acordo com a boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, são também todos merecedores de aprovação. O controle judk:ial da saída dos presos é medida salutar, contribuindo para a melhor supervisão das atividades prisionais por parte do Judiciário.
Da mesma forma, é eminentemente meritória a
exigência .de um acompanhamento médico mínimo
para os internados em estabelecimentos prisionais.
Parece-nos um tanto otimista a ilustre Senadora, na
justificação de seu projeto, ao afirmar que isso não
acarretará aumento de despesa, mas não há dúvida
que se trata aqui uma despesa necessária, pois,
conforme o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos - e especialmente dos que se
encontram aos cuidados do Estado.
Para melhor consolidar as três propostas, optamos por apresentar um substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n2 102195, aproveitando dispositivos dos
demais projetas. Ante o exposto, nosso parecer é
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n2102,
de 1995, nos termos do substitutivo a seguir, e pela
prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n2
103, de 1995, e n2 233, de 1995.
·
EMENDA N2 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 102, DE 1995
AHera dispositivos da Lei n2 7.21 O,
de 11 de julho de 1984- Lei de Execução
.Penal -, i'eferentes a tratamento médico
de presos.
O Congresso Nacional decreta:
Art.-1 2 Os arts. 14 e 120 da Lei nº 7.210, de 11
·de julho de 1984, passam a vigorar com a as seguintes alterações:
"Art.14. ...............................................
§ 12 - {vetado)
.
§ 22 A assistência à saúde será prestada pelo Sistema Único de Saúde, com materiais e profissionais do seu quadro, que comparecerão aos estabelecimentos prisionais
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com frequência compatível às necessidades
dos presos e internados.
- - § 32 Serão obrigatórios exames admissionais clínicos e complementares de diagnóstico, bem como exames periódicos de
saúde, pelo menos uma vez por ano, a critério médico, para os presos e internados por
período superior a trinta dias.
§ 42 Quando o estabelecimento penal
não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização judicial, exceto em caso de urgência comprovada, quando será permitida pelo diretor do
estabelecimento, que comunicará o ocorrido
ao juízo competente.
Art. 120. Os condenados que cumprem
pena em regime fechado ou semi-aberto e
os presos provisórios poderão sair do esta. belecimento acompanhado$ de escolta, mediante autorização judicial, quando ocorrer
um dos seguintes fatos:

I - ........................................;................
11 - necessidade de tratamento médico
{art. 14, § 32 ).
Parágrafo único. Em
de urgência
comprovada, a autorização poderá ser concedida pelo diretor do estabelecimento onde
se encontra o preso, que. cor:n_unicará o ocorrido ao juízo competente. •

caso

Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 1O de dezembro de 1996. liis Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Relator
- Antonio Carlos Valadares ~ Josaphat Marinho Ney Suassuna- Sérgio Machado- Jefferson Péres
- Lúcio Ak:Antara - Fernando 8eD!rra - Romeu
Turita ~ Ramez Tebet- José Eduaido Outra.
.

~

.'

.

.

-

..

TE>ÇTO FINAL, APROVADO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N_2 102,DE 1995
AHera dispositivos da Lei n2 7.21 O,
de 11 de julho de 1984;..; Lei de Execução
Penal -, referentes a tratamento médico
de presos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 14 e 120 da Lei n2 7.210, de 11
de julho de 1984~ passam a vigorar com as seguin·
tes alterações:
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"Art. 14.

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

§ 12 - (Vetado)
§ 22 A assistência à saúde será prestada pelo Sistema Único de Saúde, com materiais e profissionais do seu quadro, que comparecerão aos estabelecimentos prisionai~
com freqüênciá eompatível às necessidades
dos presos e internados.
§ 3 2 Serão obrigatórios exames admissionais clínicos e complementares de
diagnóstico, bem como exames periódicos de saúde, pelo menos uma vez por
ano, a critério médico, para os presos e
internados por período superior a trinta
dias.
§ 4º Quando o estabelecimento penal
não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização judicial, exceto em caso de urgência comprovada, quando será permitida pelo diretor do
estabelecimento, que comunicará o ocorrido
ao juízo competente.
Art. 120. Os condenados que cumprem
pena em regime fechado ou semi-aberto e
os presos provisórios poderão sair do estabelecimento, acompanhados de escolta, mediante autorização judicial, quando ocorrer
um dos seguintes fatos:

1- ·························································
11 - necessidade de tratamento médico
{art. 14, § 3 2 }.
Parágrafo único. Em caso de urgência
comprovada, a autorização poderá ser concedida pelo diretor do estabelecimento onde
se encontra o preso, que comunicará o ocorrido ao juízo competente."
Art. 2 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
• Art. 3 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 16 de abril de 1997.- Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. N2 016/97/CCJ
Brasília, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentos comunico a V. Ex. 8 que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou, em turno suplementar, substitutivo ofereci-
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do ao PLS n2 102195, de autoria do Senador Romeu
Tuma, que "Altera dispositivo da Lei de Execução
Penal sobre permissão de saída de presos em estabelecimento penal" e, pela Pejudicialidade do
PLS nº 103/95, de autoria do Senador Romeu
Tuma, que "Altera dispositivo da Lei de Execução
Penal sobre permissão de saída de presos em estabelecimento penal para assistência médica•, e
do PLS n2 233/95, de autoria da Senadora Benedita da Silva, que "Altera o art. 14 da Lei de Execução Penal, sobre a assistência à saúde do preso e
do internado".
Cordialmente, - Senador Bernardo Csbral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

SEÇÃO 11
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e económicas que visem à-teâução· do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 197. 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 de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.

Documento anexado_.nos termos
do art., 250 do Regimento Interno.
REQUERIMENTO N21.310, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro, nos tenrios do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do Senado n•s 102 e 103
de 1995, por tratarem da mesma matéria. - Senador
Ademir Andrade.- PSB - PA.
LEI N2 7.21 O, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal
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SEÇÃO III
Da Assistência à Saúde
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.
§ 1º {Vetado).
§ 22 Quanto o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica
necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.
SEÇÃO III
Das Autorizações de Saída
SUBSEÇÃOI
Da Permissão de Saída
Art. 120. Os condenados que cumprem pena
em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um
dos seguintes fatos:
·
I - falecimento ou doença grave do cônjuge,
companheira, ascendente, descendente ou irmão;
11 - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).
Parágrafo único. A permissão de saída será
concedida pelo diretor do estabelecimento onde se
encontra o preso.
PARECER N2 200, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 7, de 1996, de autoria do Senador Ernandes Amorim, que "dispõe sobre
o Sistema de Proteção aos Credores e
Devedores e dá outras providências•.
Relator: Senador Romeu Tuma
I - Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Senado nº 7, de 1996, que "Dispõe sobre o Sistema de
Proteção aos Credores e Devedores e dá outras
providências'. O referido projeto não recebeu emendas no prazo regimental.
De autoria do Exm2 Sr. Senador Emandes
Amorim, a proposição em tela visa a instituir a obrigação de as empresas privadas de proteção ao crédito se inscreverem nas Juntas Comerciais.
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Em seu art.
a iniciativa em apreço autoriza
o Poder Executivo ·a criar um "Sistema de Proteção
a Credores e Devedores, sob controle e fiscalização
do Poder Público, no prazo de sessenta dias, contados a partir da publicação desta lei".
11 - Do mérito e dos aspectos jurídicos
Muito embora sejam compreensíveis os argumentos de que as entidades de proteção ao crédito
possam em algumas situações extrapolar os limites
de sua competência, não se pode tomar c.ertos desvios como regra de comportamento. Na verdade, estes cadastros de consumidores permitem que se forme juízo a respeito do nível de inadimplência e que
se obtenha informação rápida sobre os maus pagadores. Tal possibilidade facilita a concessão do crédito para aqueles que habitualmente cumprem com
as suas obrigações contratuais.
Erro e injustiças ocorrem. Isto é inegável. Mas
erros ocorrem até com os que se socorrem do próprio aparelho judiciário do Estado. A lógica do razoável impõe compreender, portanto, que a possibilidade do erro não pode servir de supedãneo para que
se crie sistema estatal de controle de cadastros de
uso exclusivo daqueles que exercem a mercancia. A
· hipótese de transferir para o Poder Público esse serviço signifiCa mais um ônus para a Administração, o
que, aliás, se coloca de forma contrária ao atual esforço dos governos modernos para voltarem suas
ações no sentidodas tarefas básicas do Estado.
No que tange ao aspecto jurídico, cabe ressaltar, em primeiro- lugar, que grande parte das entidades de proteção ao crédito não se estruturam sob a
forma de empresa. A elas, portanto, não se aplicam
as normas referentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Com efeito, a Lei
n2 8.934, de 18 de novembro de 1994, estabelece,
em seu art. 32, o alcance do Registro Público de natureza mercantil, o qual não conternprà as associações, que não exercem a mercancia. Diz o referido
artigo:
"Art. 32. O registro compreende:
I - a Matrícula e seu Cancelamento:
dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;
11 - O Arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de
firmas mercantis individuais, sociedades
mercantis e cooperativas;
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b) dos ates relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976;
c) dos ates concernentes a empresas
mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil;
d) das declarações de microempresas;
e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis;
III - a autenticação dos instrumentos
de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria. •
O registro sob responsabilidade das Juntas Comerciais não deve incluir, portanto, as associações
sem fins comerciais. Ainda que se alegue amparo na
hipótese de que a letra e do artigo transcrito permite
abrigar o registro de outras espécies de atos ou documentos, é preciso levar em conta que:
a) as entidades associativas deverão fazer a
inscrição de seus atos constitutivos no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, conforme o estabelecido nos
arts. 18 e 19 do Código Civil e nos arts. 114 e seguintes da Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei dos Registres Públicos);
b) as entidades comerciais já estão obrigadas
a realizar o competente registro nas Juntas Comerciais, conforme o disposto na citada Lei n2 8.934, de
18 de novembro de 1994, regulamentada pelo Decreto n° 1.800, de 30 de janeiro de 1996.
Não se mostra expressiva, destarte, a necessidade de se impor novo registro, quando, a nosso
ver, estão claramente definidas as exigências legais
para que se exerça o necessário controle dos bancos de dados de consumidores. Convém lembrar,
ainda, que a Lei n2 6.015, de 31 de dezembro de
1973, prevê, inclusive, o registro das associações de
caráter público (art 114, 1).
Por outro lado, é bom salientar que o projeto
ora examinado considera ilegal e sujeita às penas
da lei quaisquer empresas privadas de proteção ao
crédito, em todo o território nacional, sem o devido
registro nas juntas comerciais (art. 12 ). Ora, se a empresa é comercial, conforme estabelece a redação
do próprio projeto, ela já está sujeita aos termos da
lei que trata do registro comercial, ou seja, sobre ela
incidem as normas já referidas da Lei n° 8.934, de
18 de novembro de 1994, e de seu regulamento. A
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iniciativa em apreço não inova, portanto, a legislação
atualmente em vigor.
Do ponto de vista do controle das atividades
das associações de proteção ao crédito, é preciso
lembrar que a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código do Consumidor), em seu art. 43, trata
especificamente dos bancos de dados e cadastros
de consumidores. Nesse artigo são estabelecidas
regras básicas de funcionamento dessa espécie de
banco de dados, bem assim é reconhecido, expressamente, o seu caráter público (art. 43, § 4 2 ).
Assim, não se encontra desamparado o consumidor nesse particular. Aliás, o citado Código confere
ao consumidor o direito de acesso às informações
existentes sobre sua pessoa em cadastros, fichas, registres e dados pessoais. A própria abertura dos cadastros deverá ser comunicada por escrito ao consumidor e_a ele éd~do 9_ direitQ_de corrigir inexatidão nos
seus dados cadastrais. A realidade legal mostra, ainda, que existe amparo legal para que o consumidor
proteja o seu direito de eventuais abusos das entidades mantenedoras de cadastros de consumidores.
Não bastassem os elementos já enunciados,
há que se lembrar que o consumidor tem, ainda, o
amparo do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor- SNDC, organizado nos termos do Decreto nº
861, de 9 de julho de 1993. Por este diploma legal,
cabe a aplicação de multa ao fornecedor que "repassar" informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos•
(art. 18, VIl). Em defesa do consumidor há outras
tantas condutas consideradas como infração, entre
as quais destacamos: "submeter o consumidor inadimplente a ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento ou arneaça• (art:1a, XX).
Os dispositivos do aludido decreto que regulamenta, nos termos da Lei n 2 8.656, d~ 21 de maio de
1993, as sanções aplicadas aos que violarem o direito do consumidor jã estabelecem proteção contra
o tipo de abuso que se pretende inibir com a aprovação do Projeto de Lei do Senado n2 7, ele 1996.

III - Conclusão
Diante do exposto, conclui-se que a proposição
sob exame não inova as disposições legais já existentes. Em conseqüência, é forçoso opinar contrariamente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n 2
7, de 1996.
Sala dª Comissão, 23 de_abriJ de 1997. - Ser-oar!l-º- Cabral,_E'[esidellte _- Romeu Turna, Relator
- Esperidião Amin - José Agripino - José Eduardo Outra- Ramez Tebet- José lgnácio- Jeffer-

--------------------------------------------------------
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son Péres - Francelina Pereira - Lúcio Alcântara
- Sebastião Rocha - Josaphat Marinho - Regina
Assumpção- Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI N2 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins, e
dá outras providências.

·······························cA:PIT.üi.:õ.iii·······························
Dos Atos Pertinentes ao Registras Públicos de
Empresas Mercantis e Atividades Afins
SEÇÃO I
Da Compreensão dos A tos
Art. 32. O Registro compreende:
I -a Matrícula e seu Cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais;
11 - o Arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis
individuais, sociedades mercantis e cooperativas;
b) dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil;
d) das declarações de microempresas;
e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles
que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis;
III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.
(2) Leg. Fed., 1976, pág. 988.

CÓDIGO CIVIL
Lei 11' 3.071, de 1º-1-1916, atualizada e
acompanhada de Legislação Complementar,
Súmulas e ÍOdices Sislemático e Alfabético-Remissivo do Código Civi~ Cronológico da Legislação e Alfabético da Legislação Complemetr
lar, da Lei da Introdução e das Súmulas.
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SEÇÃO 11
Do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
Art. 18. Começa a existência legal das pessoas
jurídicas de direito privado com a inscrição dos seus
contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial, ou com a autorização ou aprovação do Governo, quando precisa.
Parágrafo único. Serão averbadas no registro
alterações que esses ates sofrerem.
•

As sociedades de advogados adquirem a
personalidade jurídica com o registro de seu
estatuto no Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados do Brasil em cuja base territorial tiver sede (Lei nº 8.906, de 4-7-1994,
~.rt. 15, § 1º).
• Utilidade pública: Regras que devem ser observadas para que as sociedades sejam declaradas de utilidade pública - Leis nºs 91,
. de 28 cfe agosto de 1935, 6.639, de 8 de
maio de 1979.
• Registro civil das pessoas: Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973, arts. 114 a 121.
• Sobre registro de comércio: vide Lei nº
4.726, de 13 de julho de 1965, Decreto nº
57.651, de 19 de janeiro de 1966, Lei nº
6.939, de 9 de setembro de 1981, e Lei nº
8.209, de 18 de julho de 1991.
• Registro de nome comercial e de empresa:
art. 119 e parágrafos da Lei nº 5. 772, de 21
de~ezemhr.o de 1_971.
• A Lei n2 4.§03, de 30 de novembro de 1964,
institui no Ministério da Fazenda o cadastro
geral de pessoas jurídicas.
• Não será registrada pessoa jurídica destinada a armação de embarcação, quando nela
faça parte pessoa física que já teve cancelado registro pelo Tribunal lll!aritimo - Lei nº
5.056, de 29 de junho de 1966.
~.-Para efeitos trabalhistas, atribui-se personali-.
-dadejurídica às campanhas de saúde pública- art. 18 da Lei nº 5.026, de 14 de junho
de 1966.
• ·os atos constitutivos e os estatutos
das sociedades civis e comerciais só
serão admitidos a registro e an:;<Jivamento nas repartições competentes
quando visados por advogados" (§ 2º
do art. 1º da Lei nº 8.906, de 4-7-1994,
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil).

e

---

--------

-~~~~~
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Art. 19. O registro declarará:
I - a denominação, os fins e a sede da associação ou fundação;
11 - o modo por que se administra e representa
ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente;
III - se os estatutos, o contrato ou o compromisso são reformáveis rio tocante à- administração, e
de que modo;
IV- se os membros respondem, ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais;
V - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu património neste caso.
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5 (cinco) dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
§ 4º Os bancos de dados e cadastrQUelatj\Los
a consumidores, os serviços de proteção ao crédito
e congéneres são considerados entidades de caráterpúb!ico.
_ _§ 5.,_(;QilS!JJT1ada a_ prescrição relativa à co-brança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao
Crédito, quaisquer informações que possam impedir
ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.
• •••·~-.-.·,.,....-..,...., •• ,..,~.... ••••••n •••••••• •••••• ••••• ••••••••••••••••••• •••••••n•••• ••

LEI N2 6.015 DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registras públicos,
e dá outras providências.
Art. 114. As questões de filiação legítima ou ilegítima serão· decididas em processo contencioso
para anulação ou reforma de assento.

DECRETO N2 861, DE 9 DE JULHO DE 1993
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
- SNDC e e~~l:l!!lec~ lls Ooi']J)as gerais de
aplieação das -sanções administrativas, e
dá outras providências.

DECRETO Nº 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996
Regulamenta a Lei n2 8.934, de 18 de
novembro de 1994, que dispõe sobre oRegistro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins, e dá outras providências.
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências.
SEÇÃOVI
Dos Bancos de Dados e
Cadastros de Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, terá as informações existentes
em cadastro, fichas, registres e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as
suas respectivas fontes.
§ 12 Os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter
informações negativas referentes a período superior
a 5 (cinco) anos.
§ 2º A abertura de cadastro, ficha, de registro e
dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
§ 3º O Consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de

Art. 18. Será aplicada multa ao fornecedor de
bens e serviços, sem prejuízo do disposto no artigo
anterior, quando:
I - condicionar o fornecimento de produto ou
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos:
11 - recusar atendimento às demandas dos
consumidores na exata medida de suas disponibi!ldades de estoques, e, ainda, de conformidade com
os usos e costumes;
III - sem solicitação prévia, enviar ou entregar
ao consumidor qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço, bem como efetuar, nas mesmas circunstâncias, a respectiva cobrança;
IV - prevalecer-se da franqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, .saúde, conhecimento ou condição social, pârã impingir-lhe
seus produtos ou serviços;
V - exigir do consumidor vantagens manifestamente excessivas;
VI - executar serviços sem a prévia elaboréição
de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VIl - repassar informações depreciativas referentes a atos praticados pelo consumidor no exercício de seus direitos; VIII -: _co_I()C!lr" n9 merC(;Igq_ d~ consumq, qualquer produto ouserVlÇo: ---
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a) em desacordo com as normas expedidas ___ - --xvll -deixar de dar cumprimento à mensagem
pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas
publicitária da oferta do produto ou serviço;
XVIII - omitir, nas ofertas ou vendas por telefoespecíficas não existirem, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT ou outra entidade crene ou reembolso postal, o nómé e endereço do fabridenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
cante na embalag'"m, na publicidade e nos impresses utilizados na transação comercial;
Normalização e Qualidade Industrial- CONMETRO;
b) que acarretem riscos à saúde ou à seguranXIX - -deixãfae cumprir, no caso de forneCiça dos consumidores e sem informações ostensivas
mente de produtos e serviços, o regime de tabelae adequadas a respeito;
mente de preços, a que estiver sujeito;
c) em desacordo com as indicações constantes
XX - submeter o consumidor inadimplente a ridído recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensaculo ou a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça;
gem publicitária, respeitadas as variações decorrenXXI - impedir ou dificultar o acesso do consutes de sua natureza;
midor às informações existentes em cadastros, fid) impróprios ou inadequados ao consumo a
chas, registres e dados pessoais e de consumo, arque se destinam ou lhes diminuam o valor.
quivados sobre ele, bem como sobre as suas resIX - deixar de trocar o produto impróprio, inapectivas fontes;
XXII - elaborar cadastros e dados irreais ou
dequado ou de valor diminuído por outro da· mesma
espécie, em perfeitas condições de uso, ou de restiimprecisos;
tuir imediatamente a quantia paga, devidamente corXXIII - manter cadastros e dados de consumidores com informações negativas referentes a períorigida, ou fazer abatimento proporcional do preço, a
critério do consumidor;
do superior a Cinco-anos;
X - deixar de reexecutar os serviços quando
XXIV - deixar de comunicar, por escrito, ao
consumidor a àl:5értura de cadastro,- ficha, registro e
cabíveis, sem custo adicional;
XI - deixar de estipular prazo para o cumpridados pessoais e de consumo, quando não solicitado por ele;
mente de sua obrigação ou deixar a fixação de seu
termo inicial a seu exclusivo critério;
XXV - deixar de corrigir imediatamente a ineXII - a oferta de produtos e serviços não assexatidão de dados e cadastros, quando solicitado
gurar as informações corretas, claras, precisas e ospelo consumidor;
XXVI - deixar de comunicar, no prazo de cinco
tensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, predias úteis, a alteração aos eventuais destinatários
ço, garantia, prazos de validade e origem, entre oudas informações incorretas;
tros dados;
-XXVII - impedir ou negar o cumprimento das deXIII -deixar de comunicar à autoridade compeclarações constantes de escritos particulares, recibos
tente a periculosidade do produto ou serviço, quane pré-contratos relativos às relações de consumo;
do do lançamento dos mesmos no mercado consu....................................................................................
midor;
LEI N!! 8.656, DE 21 t)E'MATO DE 1993
XIV - deixar de comunicar aos consumidores,
Altera dispositivo da Lei nl! 8.078, de
através de anúncios publicitários, a periculosidade
11 de setembro de 1990, _que -dispõe sodo produto ou serviço, do lançamento dos mesmos
bre a proteção do consumidor, e dá ouno mercado consumidor;
•
tras providências.
XV - deixar de reparar os danos causados aos
O Presidente da República.
consumidores por defeitos decorrentes de projetes,
fabricação, construção, montagem, manipulação,
- Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
apresentação ou acondicionamento de seus produtos e serviços, ou por iniormações insuficientes ou
Art. 12 O artigo 57 da Lei nº 8.078, de 11 de seinadequadas sobre a sua utilização e risco;
lembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte reXVI - deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante,
salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor;

dação:
"Art. 57. A pena de multa, graduada
de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição económica do fornecedor, será aplicada mediante
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procedimento administrativo, revertendo
para o Fundo de que trata a Lei n2 7.347, de
24 de julho de 1985, os valores cabíveis à
União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos."
Art. 2 2 O Poder Executivo, dentro de quarenta
e cinco dias, ccntados da vigência desta lei, regulamentará o procedimento de aplicação das sanções
administrativas previstas no Capítulo VIl, do Título I,
da Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 3 2 O Poder Executivo atualizará periodicamente o valor da pena de multa, respeitando
os parâmetros vigentes à época da promulgação da
Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990
Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ITAMAR FRANCO, residente da República.Maurício Corrêa - Fernando Henrique Cardoso.

OF. N2 41/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais con;unico a V. Ex.•
que em reunião realizada nesta data esta Comissão
rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 007, de 1996,
que 'Dispõe sobre o Sistema de Proteção aos Credores e Devedores e dá outras providências', de autoria do Sr. Senador Emandes Amorim.
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER N2201, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobra o Projeto de Lei do
Senado n2 98, de 1996, de autoria do Senador C&sildo Maldaner, que "dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e ela outras providências".
Relator: Senador José Fogaça

I - Relatório
O Projeto de Lei do Senado n2 98, de 1996,
desloca a comemoração dos feriados, que ocorreram durante a semana, para as segundas-feiras, salvo os que acontecerem nos finais de semana ou
representarem datas de especial relevância, como
12 de janeiro (Confraternização Universal), 7 de setembro (Independência), 25 de dezembro (Natal) e a
sexta-feira da Semana Santa.
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O Projeto prevê, ainda, que no caso de ocorrência de mais de um feriado em uma só semana,
as comemorações deverão acontecer a partir da segunda-feira da semana subseqüente.
Em exame na Comissão de Constituição, Justiça e-Cidadania do Senado Federal, o Projeto não recebeu emendas no prazo regimental.
li-Análise

Não é nova a intenção de se legislar sobre a
antecipação das datas oficialmente comemoradas
no calendário brasileiro. Já houve mesmo um mOmento em que a matéria foi regulamentada por intermédio da Lei n2 7 .320, de 11 de junho de 1985, para
ser revogada cinco anos mais tarde pela Lei n2
8.087, de 29 de outubro de 1990.
- - A questão, no entanto, tem permanecido sempre em pauta e voltado de forma recorrente a ocupar
a atenção de nossos legisladores, com a intenção
principal de diminuir os dias ociosos, inviabilizando
as conhecidas 'pontes', prática nociva que liga o dia
feriado ocorrido em meio de semana ao fim de semana seguinte.
É óbvia a preocupação com a questão da produtividade que norteia a presente iniciativa e, com a
qual, estamos inteiramente de acordo. Ocorre, entretanto, que a comemoração, tanto de feriados nacionais, como de datas religiosas, é normalmente assentada em base cultural de raízes bastante sólidas.
Com relação aos feriados nacionais, parece
até mesmo inoportuno alterar o dia da sua comemoração, uma vez que as evidências apontam (e as
análises de aperte culturalista corroboram) que a alteração das referências históricas de uma comunidade afetam dramaticamente a sua identificação com o
significado da data. E como estamos tratando, no
caso dos feriados nacionais, de um acervo de natureza histórica, é imperioso preservá-lo, reforçando o
vínculo do cidadão com a sua imagem de pátria, que
pressupõe a permanência de determinados valores,
já cristalizados.
Relativamente aos chamados 'dias santos', a
comemoração é fundamentada pela tradição cristã,
o que toma a antecipação desse tipo de feriado uma
impertinência injustificável, uma vez que os valores
assentados na fé fazem parte, de modo espontãneo,
do repertório cultural de uma comunidade.
Quando da vigência da Lei n2 7.320/85, que regulamentou a antecipação pretendida pelo presente
Projeto de Lei, a iniciativa demonstrou ser bastante
ineficaz. A sociedade se dividiu entre os que cum" ·
priam a lei e os que obedeciam às suas próprias tra-·

314

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dições, provocando a confusa e onerosa incidência
de duas comemorações de um mesmo feriado em
uma só semana.
Por este motivo, apesar de considerar meritória a
preocupação com a questão da produtividade, que o
País tão jusfamente reclama, acreditamos inteiramente
inadequado ir contra aquilo que a tradição popular consagra e celebra, seja quanto aos valores considerados
patrióticos, seja quanto às convicções religiosas. Por
outro lado, a antecipação das comemorações proposta
pelo Projeto em tela termina por não contribuir para sanar o problema da ociosidade, propiciando, ao contrário, urna possibilidade de agravá-lo.

III- Voto
Nesse sentido, pelas razões elencadas, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado n~ 98, de 1996.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997. Bernardo cabra!, Presidente - José Fogaça, Relator - José lgnácio - Jefferson Peres - Sebastião
Rocha- Esperldião Amin - Lúcio Alcântara - Regina Assumpção - José Eduardo Outra - Josaphat Marinho- Ramez Tebet - Antonio C. Valadares- Francelina Pereira.
OF.

N~

042/97/CJ

Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex!' que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão Rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 98, de 1996, de
autoria do Sr. Senador Casildo Maldaner, que "Dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e dá outras providências.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER N2 202, DE 1997
Da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nv 100196, de autoria do Senador
Sebastião Rocha que "estabelece o direito de usufruto de planos de saúde pelo
período de carência efetivamente pago•.
Relator: Senador José Eduardo Outra
I - O Relatório
O Projeto de Lei do Senado n2 100, de 1996,
em epígrafe, de autoria do Exelentíssimo Senador
Sebastião Rocha, contempla um aspecto da máxima
importância, envolvendo certas excrepâncias contra-
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tuais que enodoam as relações entre as partes envolvidas nos chamados "planos de saúde".
O cerne das atenções nesse contexto, não
pode, em hipótese alguma, ser considerado como
algo ordinário, comezinho. A vida, a saúde, os objetivos em consideração, são os pressupostos básicos,
primários de qualquer outra natureza humana.
Em sua silenciosa abstração, aqueles elementos, têm sido utilizados como bens incomensuráveis
a serem utilizados, em sua infinita relevância, como
objetos de aviltada barganha comercial. Assim, os
serviços oferecidos envolvem a oferta da possibilidade de preservação ou recuperação da vida ou da
saúde. Naturalmente, nesse jogo, a parte fraca é o
usuário. Especialmente, num País com um sistema
de saúde pública, virtualmente, sucateado.
Seria, pois, uma temeridade o não estabelecimento de contrapartida médica que possa, em condições inesperadas, fazer face à periclitação da vida
ou da saúde. Nessas circunstâncias, é explicável
porque os usuários se submetem às condições draconianas, ditadas por contratos com características
unilaterais e abusivas.
O objetivo do Projeto de Lei do Senado n2
100/96 diz respeito à possibilidade do usuário, que,
por alguma razão, pare de contribuir, após tê-lo feito
por todo o período de carência, usufruir dos serviços
oferecidos pelo plano de saúde, por período equivalente.
Em realidade, é bom que seja mencionado que
o chamado "prazo de carência" é um artifício, parte
de outros mecanismos de segurança dos planos,
contra a afiliação para utilização específica dos seus
serviços. Seria, portanto, um "fundo" de contribuição
prévia que asseguraria a liqüidez de ressarcimento
dos serviços utilizados pelo usuário. Mesmo considerando que não se pode prever quando e corno a
saúde ou a vida podem encontrar-se em condições
de risco. Assim, o paciente só poderá _9ar-se· ao luxo
de ser acometido por um infarto do miocárdio depois
de, digamos, um ano de contribuições.
Por outro lado, deve-se ressaltar que as contribuições, prestações ou prêmios, são calculados com
base em estudos atuariais bastante precisos, estruturados nas características vitais da população-alvo.
Além disso, as empresas de medicina de grupo, responsáveis pelos planos de saúde, têm cerca de 12,8 milhões de beneficiários envolvidos em
convênios com empresas e, apenas 3,2 milhões
de usuários em planos individuais. Ora, é óbvio,
que os planos coletivos reduzem significativamente as possibilidades •aterradoras" para os planos
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de saúde do envolvimento do usuário para utilização
específica.
Além disso, é reconhecido que as entrelinhas
de tais contratos escondem uma infinidade de exclusões de cobertura, por se tratarem de patologias
não-lucrativas. Estas são deixadas a cargo do Sistema Único de Saúde, apesar do usuário pagar um
plano de saúde privado.
Finalmente, os muitos contribuintes não pagam excessivamente por um pequeno montante
dos que adoecem. É aí que se situa o segredo do
lucro nesse setor. Assim, os "fundos' resultantes
dos prazos de carência não são, via de regra, justificáveis. Especialmente, se considerarmos, que,
atualmente, se um usuário parar de contribuir, na
maioria das vezes, simplesmente perde o dinheiro
pago, que irá parar no montante dos lucros astronómicos do setor.
A bem da verdade, se esse não fosse um excelente negócio, o segmento não teria sofrido uma eXj)ánsão
de 65% só em 1995. Existem, atualmente, nada menos
que 600 diferentes empresas no mercado.
Portanto, nada mais justo que o usuário, após
contribuir por um período geralmente longo, equivalente ao famigerado prazo de carência, possa usufruir dos serviços médicos típicos do plano em questão, por um período igual ao da contribuição.
11-0 Voto
Pelo exposto, dados os seus inequívocos méritos e a indiscutível oportunidade de reparação de
uma aberração existente nas relações contratuais de
um segmento tão critico para a vida e saúde da população brasileira, somos totalmente favoráveis à
aprovação do Projeto de Lei em tela.
Sala da Comissão, 23 de abril de 1997.- Bernardo Cabral, Presidente - José Eduardo Outra,
Relator- Esperidião Amin - Ramez Tebet- Lúcio
Alcântara - Regina Assumpção - José lgnácio Sebastião Rocha, Abstenção - Jefferson Péres Francelina Pereira - Antonio Carlos Valadares RomeuTuma.
OF. N2 31/97-CCJ
Brasília, 23 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 n2 100, de
1996, de autoria do Sr. Senhor Sebastião Rocha,
que 'Estabelece o direito de usufruto de planos de
saúde pelo período correspondente ao período de
carência efetivamente pago'.
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Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER N2 203, DE 1997
Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei do Senado n2 167, de 1996, que
"dispõe sobre garantias de dívidas trabalhistas•.
Relatara: Senadora Regina Assumpção
1- Relatório
Trata-se de iniciativa da ilustre Senadora Emília Fernandes, que dispõe sobre caução em dinheiro
ou outra forma de garantia para a execução de débitos trabalhistas. Este projeto chega a esta CCJ para
deliberação de caráter terminativo.
-P.ara]us!ificar -a proposição·auautora afirma a
existência de condições-excepcionais rias ações trabalhistas. Haveria, quase sempre, um desequilíbrio
económico entre as partes e as sentenças condenatórias nem sempre conseguem chegar à completa
execução. Nos termos da justificação. 'De fato, somente as partes bem representadas, e em causas
de valores mais significativos, logram submeter seus
pleitos aos graus superiores da jurisdição. Com isso,
a grande maioria dos empregados, que constituem
as partes economicamente menos favorecidas,
eventualmente obtêm resultados positivos em sentenças trabalhistas, mas enfrentam a inexeqüibilidade desses julgados, quer pela ocultação de bens, ou
outra modalidade de fraude, perpetrada pelo devedor, quer por outras impossibilidades, de ordem prática ou técnica, que acabam por inviabilizar o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional'.
Também se inclui entre os propósitos da iniciativa a simplificação dos ritos processuais na
Justiça do Trabalho que, na disciplina gas ·ações
cautelares e da execução, utiliza stibSidiariamente
o Código de Processo Civil. Na própria ação trabalhista, nos termos do Projeto de Lei do Senado n•
167/96, as partes podem requerer, incidentalmente, a garantia de caução, sempre que houver fundado receio de frustração posterior do pagamento.
É o relatório.
li-Analise
A matéria tratada no projeto em análise, direito
processual do trabalho, é de competência privativa
da União nos termos da Constituição Federal (art.
22, 1}. Inclui-se, outrossim, entre aquelas -disCiplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do caput
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do art. 48. A iniciativa a respeito cabe aos membros
do Poder Legislativo (art. 61, caput). Esses pressupostos constitucionais foram observados. Não há reparos a fazer, portanto, no que se refere à constitucionalidade.
Também em relação à jurisdicionalidade e regimentalidade constatamos a obediência aos preceitos que orientam a elaboração das normas jurídicas.
A boa técnica legislativa também foi observada.
No que se refere ao mérito consideramos procedentes as alegações elencadas na justificação da
iniciativa. É preciso que se resguarde, efetivamente,
os direitos trabalhistas existentes e em vias de satisfação através dos mecanismos judiciais, mormente no caso das empresas de pequeno porte, com
capital reduzido e responsabilidade limitada dos sócios. São notórias as dificuldades que muitas sentenças trabalhistas enfrentam no momento de sua
execução. Muitas vezes, anos já se passaram desde o início· da demanda e a prestação jurisdicional
não consegue ser satisfeita.
Não só pela razão supramencionada é necessária a cautela jurisdicional. Vivemos um momento
de restruturação empresarial, em face da adaptação
das empresas á estabilidade da moeda e das elevadas taxas de juros praticadas com o intuito de manter a inflação sob controle. Diariamente inúmeras
empresas fecham suas portas, pedem concordata,
sujeitam-se a falência ou simplesmente desaparecem, carregando ou pulverizando o patrimônio, muitas vezes pequeno e único garantidor do pagamento
das dívidas tributárias, comerciais e trabalhistas. O
intuito da caução, então, pode ser de grande utilidade, na preservação dos direitos em fase de comprovação ou já reconhecidos em sentença.
Como em todas as medidas cautelares, certamente os magistrados avaliarão com cuidado as pretensões do demandante para não causar prejuízos insanáveis ao demandado. As cautelares exigem, também, a análise judi<;ial da existência do periculum in
mora, ou seja, risco ou perito de, havendo demora no
procedimento processual, não ser mais possível a satisfação do direito material em litígio, e do fumus boni
juris, isto é, a presença de indicadores, nas alegações
do demandante, de que as pretensões têm boas chances de ser judicialmente aceitas.
III - Voto da Relatora
Reconhecida a constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa da proposição em análise e consideradas procedentes as razões de mérito apresentadas ao longo deste parecer, votamos pela aprovação
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do Projeto de Lei do Senado n2 167, de 1996, de autoria da nobre Senadora Emma Fernandes.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1997.- Bernardo Cabral, Presidente - Regina Assumpção, Relatara - JOSé lgnácio - Esperidião Amin - Romeu
Tuma- L.evY Diãs - Aamez "fel:iiit.::.Jeffericin Pere8
- Lúcio Alcântara - Sebastião Rocha -José Agripino - Josaphat Marinho- Antonio C. Valadares.
LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presfdente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo
e marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ·ouvidas
as respectivas Assembléias Legislalivas;
VIl - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
IX- organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensaria Pública da
União e dos Territórios e organização judiciária, do
Ministério Público e da Defensaria Pública do Distrito
Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos; empregos e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
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XII- telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
institurções financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
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.
OF. Nº 43/97/CCJ
Brasília, 23 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 nº 167, de 1996, de
autoria da Sr". Senadora Emflia Fernandes, que 'Dispõe sobre Garantias de dívidas trabalhistas".
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, )l!Stiça e
Cidadania.
PARECER N2204, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 179, de 1996, de autoria da Senadora Marina Silva que "dispõe sobre o
registro geral de recém-nascidos e dá outras providências".
Relator: Senador José Eduardo Outra
1- Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, a proposta
em epígrafe, com a finalidade de propiciar um maior
controle dos dados relativos ao registro de nascimento, de modo a impedir 'as chamadas adoções à
brasileira, assim compreendidos os registras de nascimento decorrentes de doações informais de menores, sob mero assentimento dos pais biológicos', de
acordo com a justificação de sua autora, Senadora
Marina Silva.
Assim, é intenção da autora deste projeto melhorar a legislação para dificultar, ainda mais, o desaparecimento de crianças.
Sua proposição estabelece que os hospitais e
maternidades, "imediatamente após os nascimentos,

copiarão as impressões das papilas digitais da mãe
e, IJ<l. rl!e~rno documenta. as impressões dos pés do
recém-nascido" (art. 1'9), tomando imprescindíveis
esses dados para o seu registro de nascimento (parágrafo único do art. 1").
Prevê, ainda, que, havendo impossibilidade de
colher as impressões digitais da mãe e do recémnascido, logo após o parto, em razão de sua ocorrência fora de instituições hospitalares ou de maternidades, o registro de n8S(:imento será 'assentado sob
testemunho qualífJCado de duas pessoas' (art 22)
Flnªlmente _define testemunha qualificada
como sendo &guela "que_esteja habilitada a declarar
ao ·oficial de registro que conhece a genitora, a viu
gestante, e que a data donascirnento corresponde a
declarada" (parágrafoúnico do art. 2º).

11- Voto
Trata-se de matéria relativa a registras públicos
em que a União tem competência privativa para legislar (art. 22, inciso XXV, da Constituição Federal).
Por sua vez, o Regimento Interno do Senado
Federal - RISF dispõe que:
'Art. 101. À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania compete:
11 - ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao
mérito, sobre as matérias de competência
da União, especialmente as seguintes:
11 - registras públicos, ...•
Além do mérito deve esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade desta matéria, em decisão terminativa, dispensada, portanto, a competência do Plenário, por se
tratar de projeto de lei ordinária, de autoria de Senador (art. 91, I, do RISF).
..--Entendo que o projeto pretende resolver um
problema bastante aluai, que vem sendo noticiado
com certa freqüência pelos meios de comunicação:
o desaparecimento de crianças, principalmente de
recém-nascidos nas instituições hospitalares e maternidades.
Procura, também, impedir a doação informal de
bebês ou, o que é mais grave, sua venda mediante
o mero assentimento da mãe biológica para que seu
filho seja registrado em nome_de oJ,Jiramãe, achamada 'adoção à brasileira.'
O registro de nascimento está disciplinado nos
arts. 50 a 66 da Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de
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1973, "que dispõe sobre os Registres Públicos e dá ouras providências". Essa lei teve vários de seus dispositivos, pertinentes ao registro de nascimento, revogados
pela Carta de 1988 por contrariarem o disposto em seu
art. 227, § 6º, que proíbe "quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação", vedando, portanto, que
conste no registro de nascimento a condição de filhos legítimos e ilegítimos.
Considero que este projeto constitui um aperfeiçoamento da legislação a respeito de registras públicos, além de ir ao encontro do que dispõe a Constituição brasileira, logo em seu artigo inicial, que afirma ser a dignidade da pessoa humana um dos cinco
fundamentos da República Federatív~rdo Brasil.
Não sendo o direito uma abstração, mas o resultado de um exercício de convivência entre indivíduos submetidos à dinâmica da sociedade, é necessário que as leis sejam renovadas para enfrentar as
situações que o legislador do passado não pôde prever. Este projeto de lei atende exatamente a essa
preocupação, todavia entendo que o seu sentido
não se esgota na atenção do noticiário atual, devendo a sociedade refletir sobre a adoção e sobre o desamparo da criança em decorrência, principalmente,
da pobreza de suas mães que não têm condições de
suprir suas necessidades primárias.
Diante do exposto, entendo que, no mérito, este
projeto é merecedor de louvor, pois se reveste de grande importância social; atende, ta.rriJém, os requisitos de
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Sou,
portanto, pela sua aprovação. É o meu voto.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997. Bernardo Cabral, Presidente - José Eduardo Outra, Relator- Antonio Carlos Valadares- José lgnácio - Jefferson Peres - Lúcio Alcântara - Francelina Pereira - Esperidião Amim - Regina Assumpção - Sebaslião Rocha - Josaphat Marinho
- Ramez Tebet.
LEGISLAÇÃO ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDEAATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legis·
lar sobre:
I - direito civil, comercial, penal processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e
do trabalho;
11 - desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de
iminente perigo e em tempo de guerra;
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IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V - servi.Ç_o postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e
garantias dos metais;
VIl - política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores;
VIII- comércio exterior e interestadual; ·
IX - diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trânsito e transporte;
XII -jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV- populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e
dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII- sistema-estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;
XX - sistema de consórcios e sorteios;
XXI - normas gerais de organização, efetivos,
material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polícias militares e corpo de bombeiros militares;
XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII - seguridade social;
XXIV- diretrizes e bases da educação nacional;
XXV- registros públicos;
XXVI- atividades nucleares de q~uer natureza;
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração
pública, direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas
esferas de governo, e empresas sob seu controle;
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX- propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizaros Estados a legislarsobrE! guestões específi- .
cas das matérias relacionadas neste artigo.
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à ·criaiiÇl~Ce ao adoleScente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 12 O Estado promoverá programas de assistências integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não-governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
I -aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;
11 - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetõnicos.

§ 22 A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência.
§ 32 O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
I -idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 72,

XXXIII;
11 - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato irafracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V- obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento, 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 órgão ou abandonado;
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VIl - programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 42 A lei punirá severamente abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 52 A adoção será assistida pelo poder pú-- blíco, --na lorma 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.
§
No atendimento dos direitos da criança e
do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

r-

LEI N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre os registras públicos,
e dá outras providências
Art. 50. Os oficiais do registro serão ainda obrigados a satisfazer às exigências da legislação federal sobre alistamento e sorteio militar, sob as sanções nela estabelecidas.
CAPÍTULO IV
Do Nascimento
Art. 51. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no cartório do
lugar em que tiver ocorrido o parto, dentro de quinze
(15) dias, ampliando-se até três (3) meses para os
lugares distantes mais de trinta (30) quilómetros da
sede do cartório.
§ 1° Os índios, enquanto não integrados, não
estão obrigados a inscrição do nascimento. Este poderá ser feito um livro próprio do órgão federal de
assistência aos índios.
§ 2• Os menores de vinte e um-(21) anos e
maiores de dezoito (18) anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de seu nascimento.
§ 32 É facultado aos nascidos anteriormente à
obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de
multa, a inscrição do seu nascimento.
§ 4° Aos brasileiros nascidos no estrangeiro
se aplicará o disposto neste artigo, ressalvadas as
prescrições legais relativas aos consulados.
Art. 52. Os nascimentos ocorridos a bordo,
quando não registrados nos termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de cinco (5) dias, a con-
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tar da chegada do navio ou aeronave ao~ local do
destino, no respectivo cartório ou consulado.
Art. 53. São obrigados a fazer declaração de
nascimento:
12 ) o pai;
2°) em falta ou impedimento do pai, a mãe,
sendo neste caso o prazo para declaração prorrogado por quarenta e cinco (45) dias;
3°) no impedimento de ambos, o parente mais
próximo, sendo maior achando-se presente;
4°) em falta ou impedimento do parente referido no número anterior os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido
o parto;
5°) pessoa idônea da casa em que ocorrer,
sendo fora da residência da mãe;
6 2 ) finalmente, as pessoas encarregadas da
guarda do menor.
§ 12 Quando o oficial tiver motivo para duvidar
da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido
verificar a sua existência, ou exigir a atestação do
médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o
testemunho de duas pessoas que não forem os pais
e tiverem visto o recém-nascido.
§ 2 2 Tratando-se de registro fora do prazo legal
o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao Juiz
as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato.
Art. 54. No caso de ter a criança nascido morta
ou no de ter morrido na ocasião do parto, será, não
obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito.
Art. 55. O assento do nascimento deverá conter:
12 ) o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a
hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproximada;
2º) o sexo e a cor do registrando;
3 2 ) o fato de ser gêmeo, quando assim tiver
acontecido;
42 ) o nome e o prenome, que forem postos à
criança;
5 2 ) a declaração de que nasceu morta, ou morreu no ato ou logo depois do parto;
6º) a ordem de filiação de outros irmãos do
mesmo prenome que existirem ou tiverem existido;
7 2 ) os nomes e prenomes, a naturalidade, a
profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram e a sua residência atual;
82 ) os nomes e prenomes dos avós paternos e
matemos;
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9º) os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento.
Art. 56. Quando o declarante não indicar o
nome completo,· õ o!iciallai1Ç8.rá aaiãnte do prenome
escolhido o nome do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato.
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não
registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá
por escrito o caso, independente da cobrança de
quaisquer emolufneiifos·, à decisão do Juiz competente.
Art. 57. O interessado, no primeiro ano após
ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome,
desde ·que não prejudique os apelidos de família,
averbando-se a alteração que será publicada pela
imprensa.
Art 58. Qualquer alteração posterior de nome só
por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do Juiz a
que estiVer sujei!Oo registro;arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa
Parágrafo único. Poderá também ser averbado,
nos mesmos termos o nome abreviado, usado como
firma comercial registrada ou em qualquer atividade
profissional.
Art. 59. O prenome será imutável.
Parágrafo único. Quando, entretanto, for evidente o erro gráfico do prenome, admite-se a retificação, bem como a sua mudança mediante sentença do Juiz, a requerimento do interessado, no caso
do parágrafo único do artigo 56, se o oficial não o
houver impugnado.
·
Art. 60. Quando se tratar de filho ilegítimo,
não será declarado o nome do pai sem que este
expressamente o autorize e compareça; por si ou
por procurador especial, para, reconhecendo-o,
assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar
assinar a seu rogo o respectivo assento com. duas
testemunhas.
Art. 61. O registro conterá o nome do pai ou da
mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles
for o declarante.
Art. 62. Tratando-se de exposto, o registro será
feito de acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente, nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou
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entrega, sob a pena do artigo 46, apresentando ao
oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o
exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Declarar-se-á o dia, mês e ano,
lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado e a sua idade aparente. Nesse caso, o envoltório,
roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxer
a criança e que possam a todo o tempo fazê-la reconhecer, serão numerados, alistados e fechados em
caixa lacrada e selada, com o seguinte rótulo: *Pertence ao exposto tal, assento de fls••......do livro•.....•••_•.• e
remetidos imediatamente, com uma guia em duplicata,
ao Juiz, para serem recolhidos a lugar seguro. recebida e arquivada a duplicada com o competente recibo
do depósito, far-se-á à margem do assento a correspondente anotação.
Art. 63. O registro do nascimento do menor
abandonado, sob jurisdição do Juiz de Menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser e com observância, no que
for aplicável, do que preceitua o artigo anterior.
Art. 64. No caso de gêmeos, será declarada no
assento especial de cada um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem 6 prenome igual. deverão
ser inscritos com duplo prenome ou nome completo
diverso, de modo que possam distinguir-se.
Parágrafo único. Também serão obrigados a
duplo prenome, ou a nome completo diverso, os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome.
Art. 65. Os assentos de nascimentos em navio
brasileiro mercante ou de guerra serão lavrados,
logo que o fato se verificar, pelo modo estabelecido
na legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente Lei.
Art. 66. No primeiro porto a que se chegar, o
comandante depositará imediatamente, na capitania
do porto, ou em sua falta, na estação fiscal, ou ainda, no consulado, em se tratando de porto estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos
no artigo anterior, uma das quais será remetida, por
intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial do registro, para o registro, no lugar de residência dos
pais ou, se não for possível descobri-lo, no 12 Ofício
do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado que, após conferência na capitania do porto, por ela poderá, também, promover o registro no cartório competente.
Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a
bordo de quaisquer aeronaves, ou de navio estrangeiro, poderão ser dados a registro pelos pais brasi-
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!eiras no cartÓrio ou c'onsulado do local do desembarque.
OF. Nº 40/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Exa.
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 179, de
1996, de autoria da Sra. Senadora Marina Silva, que
•oispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e
dá outras providências•.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER N2 205, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justj.
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n2 208, de 1996, de autoria do Se-nador Romeu Tuma, que •aHera dispositivo do Código Penal referente ao crime de
roubo•.
Relator: Senador José Fogaça
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei do Senado n2 208, de 1996, de autoria do Senador Romeu Tuma, que •attera dispositivo do Código Penal referente ao crime de roubo•.
___ _Q projeto pretende ampliar a abrangência do
art. 157, § 22, inc. III, do Código Penal, para que a
forma qualificada do crime de roubo - aumento da
pena de um terço à metade - passe a incluir os casos em que a vítima está em serviço de custódia de
valores e o agente conhece tal circunstância.
- Nao-há qualqueróbice-coristiti.icionãlou jurídico ao projeto, que, de resto, encontra-se de acordo
com a boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o projeto é indJ,Jbitavelmerite
merecedor de aprovação. Conformé o nobre Senador Romeu Tuma menciona na justificação de seu
projeto, o aumento da incidência de roubos e estabelecimentos financeiros exige medidas enérgicas
para arrestá-lo. Se é verdade que o mero aumento
de penas não é suficiente de per si para coibir a
prática de um crime, não é menos verdade que, inserido em um conjunto de medidas contra o crime, o
aumento de penas tem também seu lugar.
Nestes termos, nosso parecer é pela provação
do Projeto de Lei-do Senado n2 208, de 1996.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 1997.- Bernardo Cabral, Presidente - José Fogaça, Relator .:..

~~~~~~
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Sebastião Rocha - Jefferson Peres - Lucio Alcântara- Regina Assunpção- Antonio Carlos Valadares - José lgnácio - Esperidião Amin - Romeu
Tuma- Ramez Tebet- Francelina Pereira.
OF. N2 39/97/CCJ
Brasília. 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. EJc!!
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 208 de
1996, de autoria do Sr. Senador Romeu Tuma, que
"Altera dispositivo do Código Penal referente ao crime de roubo".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Camisão de Constituição, Justiça e Ciâadania.
Publicado no DSF, de 13-5-97
PARECER N2 206, DE 1997
Da Camisão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o PLS n 2 221, de
1996, que "determina o tombamento dos
bens culturais das empresas incluídas no
Programa Nacional de Desestatização".
Relator: Senador Sérgio Machado
I - Relatório
O Projeto em exame leva em consideração a
existência de bens culurais pertencentes a empresas estatais em processo de privatização, passíveis
de alienação como componentes da massa dos
bens totais.
De fato, no bojo da Lei n2 8.031, de 1990, relativa ao Programa Nacional de Desestatizaão, não
há menção aos componentes específicos do lote
privatizável.
"Para coibir tal lacuna• - diz o autor, na justificação -, "o presente projeto tem como objetivo preservar, como patrimõnio artístico e histórico brasileiro, os bens culturais pertencentes às empresas incluídas na relação das privatizáveis do Programa
Nacional de Desestatização."
Assim, o art. 12 do referido projeto propõe a desincorporação de tais bens do património das empresas incluídas naquele Programa e seu tombamento, "passando a integrar o acervo histórico e artístico da União. •
Com isso, desvincula-se o objeto histórico e
artístico do objeto tipicamente comercial, avaliável
pelo que representa num mercado essencialmente

diverso daquele em que se insere o chamado bem
simbólico.
O projeto encontra-se sob decisão terminativa
nesta Comissão.
11- Voto
A Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, que instituiu o Programa Nacional de Desestatização, objetivou, fundamentalmente, "reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo á iniciativa privada atividades indevidamente exploradas
pelo setor público" (art. 12 , 1).
Não seria outro o sentido da privatização: a
transferência de atividades impertinentes a sua esfera de atuação, a fim de desonerar recursos humanos e materiais, com a finalidade de se conferir
maior dedicação ao atendimento das tarefas típicas
do Estado.
No entanto, aquela lei é inespecífiCa quanto aos
variados itens que fazem parte do patrimonio de tais
empresas e que possam ser alvo de privatização...
Entendendo-se como património da empresa o
conjunto de bens necessários ao desenvolvimento
de suas atividades, parece óbvio considerar-se o
bem cultural como insusceptível de alie·nação, nos
termos do texto legal.
·
·
Como esse entendimento poderá vir a ser prejudicado, por lacuna da lei, a iniciativa do Senador
Lúcio Alcântara se inscreve como das mais louváveis, ao resguardar, indubitavelmente - mediante o
instituto do tombamento e pela incorporação do
bem ao acervo da União -, o património histórico e
cultural da empresa incluída no Programa Nacional
de Desestatização.
Afora o exame de mérito, é dever ·desta Comissão- ópinar sobre constitucionalidade, juridicidaâe e-.fegimenlã.lidade da matéria, que se encontra
sob decisão terminativa, dispensada; pois, a competência do Plenário, por se tratar de·prÓjeto de lei
ordinária, de autoria de Senador, nos termos do que
dispõe o art. 91, I, do Regimento Interno. Tan:tPém
nesses aspectos, não há reparo a fazer. Além do
mais, sua formulação se enquadra nos parâmetros
da boa técnica legislativa.
Por todas essas razões, o voto é pela aprovação do PLS n2 221, de 1996.
Sala da Comissão, 23 de abril de 1997. Bernardo Cabral, Presidente - Sérgio MachàdQ.
Relator - Antonio Carlos Valadares - Esperidião Amin - Jefferson Péres - Romeu Tuma José lgnácio - Ramez Tebet - Josaphat Mari-
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nho - Regina Assumpção - Lúcio Alcântara, Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
São lidos os seguintes.
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que "Determina o tombamento dos bens culturais
das empresas incluídas no Programa Nacional de
Desestatização".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. N2 39/97/CCJ

OF. N2 16/97/CCJ

Brasília, 23 de abril de 1997

Brasília, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V.
Exª que em reunião realizada nesta data, esta
Camisão aprovou, em turno suplementar,
substitutivo oferecido ao PLS 102/95, de autoria do Senador Romeu Tuma, que "Altera dispositio da Lei de Execução Penal sobre permissão de saída de presos em estabelecimentos penal e, pela Prejudicialidade do PLS
103/95, de autoria do Senador Romeu Tu ma,
que • Altera dispositivo da Lei de Execução Penal sobre permissão de saída de presos em
esabelecimento penal para assistência médica•, e do PLS 233/95, de autoria da Senadora
Benedita da Silva, que "Altera o art. 14 da Lei
de Execução Penal, sobre a assistência à saúde do preso e do internado. •
Cardinalmente, Senador Bernard Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 031/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V.
Exª que em reunião realizada nesta data, esta
Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado
nº 100, de 1996, de autoria do Sr. Senador
Sebastião Rocha, que "Estabelece o direito de
usufruto de planos de saúde pelo período correspondente ao período de carência efetivamente pago•.
Cordinalmene, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Camisão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 37/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais comunico a V. Exl' que
em reunião realizada nessa data, esta Comissão
aprovou o Projeto de LP.i do Sl'mad:: :iç 221, de
1995. rJ., ~·_.~:::i;; áo Sr. Senador Lúcio Alcântara,

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 208, 1996,
de autoria do Sr. Senador Romeu Tuma, que "Altera
dispositivo do Código Penal referente ao crime de
roubo".
Cordialmene, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. N° 40/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais comunico a V. Exa.
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou o Projeto de Lei do Senado n° 179, de
1996, de autoria da Sra. Senadora Marina Silva, que
"Dispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e
dá outras providências. •
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

OF. N2 41/97/CCJ
Brasflia, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
nos tennos regimentais comunico a V. Exa.
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 7, de
1996, que "Dispõe sobre o Sistema-de Proteção
aos Credores e Devedores e dá outras providências•, de autoria do Sr. Senador Emandes Amorim.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituiçã, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 42197/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997.
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais comunico a V. Ex.a,
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
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rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº 98, de 1996,
de autoria do Sr. Senador Casildo Maldaner, que
"Dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados e dá outras providências".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. N 2 43/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.a que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº 167, de 1996, de
autoria da Sr.a Senadora Emília Fernandes, que "Dispõe sobre Garantias de dívidas trabalhistas".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofícios lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 32 a 52, 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 Projetes de Lei do Senado n%
102 (tramitando em conjunto com os Projetas de Lei
do Senado n% 103 e 233, de 1995), 7, 98, 100, 167,
179, 208 e 221, de 1996, cujos pareceres foram lidos
anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil se encontra, mais uma vez, face ao dilema entre a realidade social dos cidadãos e os projetas irrealistas de dirigentes. O Brasil se vê novamente ameaçado de agravar o sofrimento de seus filhos
com a miséria, a falta de perspectivas de progresso
social e o abandono a que sempre foram relegados.
O Brasil corre o risco de reincidir no desestímulo à
presença dos interesses nacionais em vastíssimas
regiões que já apresentam hoje preocupantes índices demográficos, devido à falta de uma política fundiária eficaz e coerente.
Tenho recebido constantes apelos de cidadãos
acreanos e de amigos que residem em outros pontos da Amazônia, todos preocupados com as conse-
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qüências da Medida Provisória nº 1.511, o~à na 10~
reedição, que limita a 20% de cada propried;;Ide na
_R~gião airea passível de desmatamento e aproveitamento económico.
Analisando objetivamente a questão, podemos
acreditai- que esse pereentual de 20% deve ter surgido
como um parâmetro ideal- assim como poderia ser de
10%, 15% ou até mesmo 5%, porque a alegação de
"preservar florestas" tem forte apelo sentimental e
atende à assuada dos falsos ambientalistas nacionais
e - principalmente - estrangeiros. Para fazê-los integralmente felizes, bastaria proibir radical e definitivamente qualquer atividade económica na Amazônia, expulsando de lá os brasileiros que, teimosamente, insistem em não abandonar uma região que representa
mais da metade do atual território nacional.
Esse, s;em dúvida, é um _dos mais risonhos sonhos dos povos progressivamente comprimidos em
nações superpovoadas da Europa e, principalmente,
da Ásia!
Sou natural da grande Região Amazónica, sou
nascido e criado em seringais e nas ·suas cidades.
Conheço de perto a importância da preservação da
cobertura arbórea e defendo ardorosamente a defesa dos sítios dignos de preservação. Esse é um
compromisso que transcende à nossa geração; é a
obrigação que devemos cumprir em respeito às futuras exigências dos nossos filhos, netos, enfim, dos
descendentes que Deus enviará à Terra.
Pode-se até mesmo aceitar a legitimidade das
preocupações mundiais quanto à manutenção da
floresta como garantia da prdpria vida no planeta
que compartilhamos; ao Brasil e a povo algum é licito se omitir das obrigações decorrentes dessa realidade biológica e ambiental.
É inadmissível condenar à miséria permanente
os brasileiros que hoje vivem e trabalham na Amazônia, por mais ruidosas que sejam as campanhas e
as pressões, mesmo porque a maior parte delas tem
origem e objetivos desconhecidos. __ Vamos discutir as teses, mas não podemos esquecer a realidade. E a realidade, definitiva e cristalina,
é esta: o limite de corte raso nas propriedades amazônicas não pode ser de apenas 20% da área total, pois
se trata de uma restrição inviável, absurda e nociva
inte~ do Brasite.de mi!hõe_s de_ brasileiros.
O lbama está consciente dessa questão. Com
a coragem e a responsabilidade que o caracterizam,
o Superintendente Regional do Acre, Antônio Paca:,"' lhuaraqui, atende às preocupaçôes dos parceleiros e dos rep.esemar'!"'" <:lo ~:..,tado, na forma de
um relatório que aponta as origens do piuO;;Ic:r-.z "'
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destaca os seus principais aspectos. No principal
trecho da mensagem, transmitida a meu gabinete na
última sexta-feira, diz ele:

•o módulo rural no Estado alcança em
média 70,0 ha., onde o produtor vem trabalhando a terra no sistema tradicional, sem
qualquer tecnologia de manejo do solo. Certamente esses produtores já ultrapassaram
os 20% do total de suas áreas; e outros estão no limite. As áreas desmatadas são
transformadas em campos de pastagem, em
sua maioria em função das condições físicas
e químicas do solo, além da perspectiva de
disporem de algumas cabeças de rês como
reserva financeira. E a cada ano realizam
novos pequenos desmatamentos em área
de matas primárias, para produzirem alimentos básicos tais como: arroz, milho, mandioca, banana, feijão etc.
Com a edição da Medida Provisória nº
1.511, ninguém mais poderá efetuar qualquer desmatamento em suas áreas. Isso
tem ocasionado constantes manifestações
dos produtores em todos os municípios
acreanos, em frente ao IBAMA, exigindo autorização para desmatamento, sob pena de
explorarem à revelia - gerando conflitos por
uma questão de sobrevivência - ou ficarem
sem alimentação básica. •
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o problema existe e está claramente.explicitado no levantamento feito pelo lbama/Acre - tudo dentro dos
nossos mais graves temores e confirmando as denúncias dos cidadãos ameaçados pelo garroteamento de suas atividades na Região.
Mas também está clara e evidente a solução:
rever o limite de 20% para a exploração do corte
raso nas propriedades onde a cobertura arbórea se
constitui de fitofisionomias florestais. Aquela é, como
se viu, uma restrição irrealista e nociva, tanto do
ponto de vista dos habitantes da Amazônia quanto
do macrointeresse nacional, em termos de unidade
e segurança das nossas fronteiras.
Faço um veemente e firme apelo ao Presidente da República no sentido de que, ao reeditar
a Medida Provisória nº 1.511, amplie e tome realista a quota de aproveitamento das terras amazónicas onde haja cobertura arbórea, ampliando-a
para 50% da área total de cada parcela, nem que
seja, por enquanto, apenas para as pequenas propriedades, as mais prejudicadas pelos limites hoje
vigentes. E faço este apelo ao Chefe do Governo
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em nome do País- não apenas como representante
da grande Região - porque estão em jogo mais do
que simples questões sociais: são implicações da
própria sobrevivência da unidade territorial da Pátria,
que Sua Excelência jurou defender em seu discurso
de posse.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu estava concluindo a preparação desse pronunciamento quando
recebi um outro documento, no mesmo sentido,
subscrito pelo Sr. Sebastião Machado de Oliveira,
coordenador do Grito da Terra Brasil, do Acre. Ele
representa a CUT, a Fetacre e o Conselho Nacional
de Seringueiros.
Tenho a satisfação de expressar o meu integral
apoio a este documento, dirigido ao Senhor Presidente
da República, que passo a ler para conhecimento da
Casa e inserção em seus Anais. Ele traz, em primeiro
lugar, uma apresentação, assim vazada:
"Senhor Presidente,
Vimos, por meio deste, apresentar o
documento elaborado a partir das discussões feitas pelos Sindicatos, Associações e
Cooperativas de trabalhadores rurais do Estado do Acre, propondo a alteração na Medida Provisória n2 1.511-10, objetivando uma
análise de V. Ex" sobre as particularidades
de nossa região, haja vista que a mesma
prejudicará substancialmente os mini e pequenos agricultores.
Sendo o que tínhamos para o momento
e na certeza da vossa habitual atenção, reiteramos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Sebastião Machado de Oliveira - SIBÁ
Coon:li3nad0r do Grito di Terra Brastl- AC"
A parte principal do documento está
expressa nos seguintes termos:
"Senhor Presidente,
Compreendemos a preocupaÇão do
Governo Federal em criar Põlftícas de Conservação das florestas amazônicas. Todas
as providências deverão ser tomadas antes
que se estabeleça uma catástrofe ambiental
na região. Por outro lado, é necessário que
se considerem as especificidades locais.
A forma de ocupação da Amazônia a
partir de 1970 foi um desastre do ponto de
vista ambiental e também econômico.
Nestes últimos 30 anos, as políticas de
desenvolvimento alijaram completamente as
comunidades menos capitalizadas, concedendo recursos, tecnologia e subsídios à

-------

-----
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"elite empresarial". Esta elite nunca teve
compromisso com a região. Entre tantas coisas, utilizaram-se de linhas de crédito subsidiadas pelo Governo, para realizarem outros
tipos de investimentos.
Podemos afirmar que o mínimo de
ações públicas desenvolvimentistas para as
populações tradicionais partiu delas próprias
através de suas organizações, como, por
exemplo, as Reservas e Assentamentos Extrativistas e o Prodex.
Neste contexto, apesar de reflexões
sobre o passado, o Governo edita a Medida
Provisória nº 1511-10, que será mais um
grave problema para os mini e pequenos
produtores rurais, considerando que:
a) A maioria dos projetes de assentamentos têm idade superior a cinco anos e o desmatamento nestas áreas já supera os 200/o;
. b) todas as famflias estarão impossibilitadas de desenvolverem suas atividades de
plantio;
c) o calendário agrícola da região iniciase no mês de maio e se até este mês, a MP n2
1511-10 não for revista, os produtores terão
sua produção inviabilizada, levando milhares
de famflias ao empobrecimento e conseqüente êxodo rural, aumentando os problemas sociais nas periferias das cidades.
Proposta de alteração da MP-1511-10
1 - Nas propriedades de mini e pequenos produtores rurais em regime de agricultura familiar, assentados e/ou com área máxima de 120 hectares, onde a cobertura arbórea se constitui de fitofisionomias florestais, não será permitido o corte raso em pelo
menos 50% dessas tipologias florestais;•
Como se verifica, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, são idéiás viáveis e concretas, tanto assim que a legislação vigente até a edição da Medida
Provisória n2 1511 permitia que se desmaiassem até
50% das áreas florestais da Amazônia, vedando-se,
portanto, qualquer ação sobre os 50% restantes até que, através da malsinada MP citada, essa reserva legal foi aumentada para 80%. Os agricultores
que procurem sobreviver com o aproveitamento de
20% das suas glebas...
Todos sabem, na Amazônia, dos fatos citados
dito neste documento encaminhado ao Presidente da
República. A maioria dos agricultores, dos parceleiros
dos diversos projetes de assentamento existentes no
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Acre, já procedeu a um desrnatamento superior até a
200/o, ou seja, agora estão impossibilitados de dar continuidade ao plantio de gêneros indispensáveis à manutenção de suas fammas. Se o Governo não concordar
em rever essa questão, estará criando uma situação insustentável na região de mata densa.
É imperativo, então, que se reforce o apelo ao
Presidente da República e a todas as autoridades incumbidas de reexaminar essa questão, no sentido
de atenderem à justa reivindicação dos agricultores
acreanos e da Amazônia de um modo geraL
Não acontecendo isso, o meu Estado e outras
vastas regiões do Norte/Nordeste estarão condenados à paralização completa e absoluta de suas já
precárias atividades económicas, com gravíssimos
reflexos na condição de vida das centenas de milhares de famílias que ali se empenham na luta pela
plena integração do território nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo por
.1/inte minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srl's e
Srs. Senadores, em diversas ocasiões, ocupei a tribuna desta Casa para denunciar uma guerra sem
fim em nosso País, responsável pela assombrosa cifra de mais de 50 mil mortos a cada ano.
Refiro-me, Srªs e Srs. Senadores, à guerra do
trânsito, travada ininterruptamente nas movimentadas
avenidas das nossas grandes cidades e nas nossas
malconservadas rodovias federais e estaduais.
Embora estejamos posicionados na 5m colocação, entre os países com maior número de veículos
em todo o mundo, ostentamos o triste recorde mundial em número de acidentes.
Os estudos comprovam que esse quadró caóti.co no trânsito deriva, quase sempre;éfé.fatores sobejamente conhecidos pela nossas autoridades, pu
seja, má conservação das estradas - incluindo falta
de sinalização e fiscalização precária - péssimo estado de conservação da frota de veículos em circulação e impunidade do motorista infrator.
Em tal contexto, Sr. Presidente, tomam-se necessárias as iniciativas que têm por finalidade a melhoria das condições de movimentação de veículos
nas cidades e auto-estradas brasileiras.
Convencido disso, tomei a iniciativa de apresentar à Mesa Diretora desta Casa, no último dia 05
de maio, projeto-de lei dispondo sobre a identifica-

Maio 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ção e publicação do estado de conservação das
nossas rodovias federais.
O objetivo é obrigar o órgão responsável pela
manutenção das rodovias federais a realizar, pelo
menos de seis em seis meses, levantamentos, estudos e pesquisas que permitam a elaboração de um
cadastro/relatório acerca do estado de conservação
das rodovias sob sua jurisdição.
Deve ser ressaltado que o DNER, rotineiramente, já dispõe de informações e meios técnicos
capazes de constituir esse cadastro e, portanto, não
lhe será difícil institucionalizar a sua realização semestral, desta vez, porém, amparado em uma base
legal mais consistente.
Como todos sabemos, o estado de conservação das rodovias federais vem sendo gradativamente deteriorado, em função da indisponibilidade dos
recursos necessários e suficientes para a adequada
manutenção do patrimônio rodoviário. Em conseqüência, têm acontecido inúmeros acidentes, grande
parte deles, lamentavelmente, com vítimas fatais.
A priori, o referido cadastro ficará disponível
para qualquer cidadão e poderá, com toda a certeza,
contribuir para a redução do número de acidentes
nas rodovias federais, na medida em que, sendo conhecido antecipadamente o seu estado de conservação, será possível a adoção de medidas acauteladoras, tanto por parte do usuário quanto pelas autoridades públicas.
A disponibilidade prévia do cadastro poderá
servir, também, como instrumento de pressão da sociedade junto aos seus governantes, no sentido de
que sejam alocados recursos financeiros para a execução de programas de recuperação consistentes e
constantes, capazes de melhorar o estado das nossas rodovias.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, convencido de que estou propondo a adoção de um mecanismo inibidor do crescente número de acidentes verificado em nossas róC:Iovias, gostaria de contar com
o apoio incondicional dos meus ilustres Pares, inclusive no sentido de que esse projeto tenha tramitação
rápida nas comissões técnicas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O próximo orador inscrito é o Senador Romero Jucá. Concedo a palavra a S. Exl' por 20 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos reiteradas
vezes no plenário discutido e defendido a política de
reforma agrária do Governo e a necessidade impe-
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riosa de que ela se faça dentro da lei e da ordem
como forma de resguardar e recuperar a condição
social do nosso País.
Mas, nesse fim de semana, Sr. Presidente, tomamos conhecimento de um ato que, pelas notícias,
será tomado dentro de pouco tempo pelo Governo
Federal que, ao nosso ver, em vez de acelerar a
ação da reforma agrária vai tomar ainda mais conturbada a situação no campo.
O Governo Federal, por intermédio do Ministério da Reforma Agrária, deverá publicar uma portaria
interministerial, a ser assinada pelos Ministros Raul
Jungmann e Arlindo Porto; nessa portaria, são modificados os critérios utilizados para medir a eficiência
da terra e, portanto, critérios que definem se a terra
é ou não produtiva.
As entidades organizadas ligadas à agricultura,
capitaneadas pela Confederação Nacional da Agricultura, têm um posicionamento extremamente lúcido e pertinente, que me fez vir à tribuna para encaminhar essa questão de dois modos distintos. Em
primeiro lugar, apresentarei um requerimento de
convocação dos Ministros Raul Jungmann e Arlindo
Porto a esta Casa, a fim de que seja discutida essa
questão, que é da maior gravidade.
Diz a matéria publicada em jornal: "A proposta
da portaria interministerial com as mudanças foi encaminhada aos técnicos já com a assinatura do Ministro de Política Fundiária, Raul Jungmann, faltando
a do Ministro da Agricultura, Arlindo Porto."
Com a mudança dos critérios para medir a eficiência na terra, a Confederação Nacional da Agricultura diz, textualmente, que será transformado •um
país com 28% de áreas produtivas em apenas 10"/o".
E cita o caso da soja, cujo índice para medir a eficiência do solo será elevado de 1,2 mil quilos por
hectare para 2,5 mil quilos por hectare, mais ·que o
dobro vigente hoje na tabela. Ou seja;IÍOje, a classificação de terra produtiva é aquela que, no caso da
soja, produz 1 ,2 mil quilos por hectare. Pela nova
portaria interministerial proposta pelo Incra, a terra
que não produzir 2,5 mil quilos por hectare será considerada terra improdutiva.

Temos mais à frente o exemplo do arroz de
cerqueiro. Hoje o Ministério da Agricultura classifica
terra produtiva como aquela que produz, em arroz
de cerqueiro, 1,4 mil quilos por hectare. Pois bem, a
proposta do Incra amplia esse valor para 3,5 mil quilos por hectare. A partir dessa portaria interministerial, a terra será considerada improdutiva se não produzir 3,5 mil quilos por hectare.
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O Sr. Nabor Júnior- Concede-me V. Exª um
aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço V. Exª com
prazer.
O Sr. Nabor Júnior- O pronunciamento de V.
Exª é muito oportuno. É sempre válido esclarecer o
teor das medidas anunciadas pelo Governo, que vão
prejudicar grandemente a região que ambos representamos: a Região Amazônica. Esses índices citados
por V. Exª só podem ser obtidos em regiões situadas
no Centro-Sul e no Sul do País, onde existe agricultura
mecanizada, ampla e sistemática utilização de insumos como adubos, etc. Na nossa região, todavia, isso
é inteiramente inviável! Se prevalecer essa exigência
do Ministério da Agricultura e do lnera; tôda.S
da Amazônia vão ser enquadradas no rol das glebas
improdutivas e passíveis de desapropriação, pela incapacidade de alcançar, por exemplo, no plantio de arroz, 3 mil quilos por hectare - e é difícil outra consequência também no que diz respeito ao milho e qualquer outro cereal. V. Ex" foi Governador de Roraima e
conhece muito bem a Região; sabe que lá esses índices não serão alcançados. Penso que o Governo, antes de tomar efetivas medidas como essas, deveria
observar a realidade de cada Estado. Não existem
mais espaços para atitudes soberanas e verticalizadas
como essa e outras - venho, aliás, de apelar ao Governo, em pronunciamento feito no início desta Sessão, para que libere pelo menos mais 30% das áreas a
serem economicamente utilizadas em nossa região. A
liberação para desmatarnento e aproveitamento de
apenas 20% das glebas com cobertura arbórea toma a
Amazônia praticamente inviável em termos econômicos. É uma legislação que, embora adotada pelo Governo em todo o País, não se aplica, em hipótese alguma, às peculiaridades da Região Amazônica. Todo
Governo deve agir com realismo e conhecimento de
causa, principalmente quando trata de situações tão
complexas como as que envolvem a grande Região
que ambos representamos no Congresso Nacional.
O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Nabor Júnior, agradeço a V. Ex" pelo aparte.
Gostaria de informar que essa proposta de novos
índices foi realizada pelo Incra em conjunto com a Universidade de Campinas, cuja realidade, infelizmente,
não é a das nossas regiões, que são mais pobres.
Voltando a dar alguns exemplos, na proposta da
nova mudança, o milho passará de 1.300 Kglha para
2.000 Kglha; o feijão, de 300 kQ!ha para 500 Kglha; o
trigo, de 1.000 KQ!ha para 1.500 Kg/ha; a laranja, de
800 centos/fruta por hectare para 1.1 00 centosl!ruta
por hectare; e o gado, Senador Nabor Júnior, passará

-as-áreas
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de 1,2 animal por hectare para 1,7 animal por hectare, o que também é um contra-senso.
Como disse antes, entregarei hoje o requerimento quê convocl:fi:>s dois Ministros, porque entendo que o Governo não pode, sem uma discussão
mais ampla, publicar uma portaria interministerial
como essa, que muda radicalmente o conceito de
terra produtiva no Brasil.
Ao se mudar o conceito de terra produtiva, ampliar-se-ão as zonas de conflito e de possibilidade de
invasão, as quais já estamos vendo ampliar-se a
cada dia pelo Movimento dos Sem Terra.
Se essas medidas forem de fato tomadas, em
conformidade com os dados publicados pelo Confede- raçifó Nacional de Agricultura, sem dúvida nenhuma,
estar-se-á realizando uma mudança pelo menos prematura, feita a toque de caixa sem a discussão dos dados de forma coerente, até porque a mesma página de
jornal áJZ, em outra matéria, que a Embrapa não concorda com esses íooK:eS propostos pelo Incra.
Gostaria, portanto, de registrar a minha
apreensão e preocuP<ição quanto a essa questão.
O Sr. Nabor Júnior - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ - - Com muito prazer,
Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior- V. Exª referiu-se à Embrapa É digno de preocupação e estranheza o
modo como a empresa vem sendo tratada - o
modo, aliás, como foram tratadas a extinta Embrater e suas correspondentes estaduais, a rede Emater. O Governo retirou a ajuda que lhes fornecia, deixando-as inoperantes por falta de recursos. A própria
Embrapa enfrenta sérias dificuldades de ordem financeira, que prejudicam o cumprimento de seu papel na
orientação dos agricultores. Como atingir esses elevados índices de produtividade se não há nenhuma
assistência técnica ou orientações para a extensão
rural? Essa pergunta, que é de todos.qt:raritos acompanham os problemas do campo, deixo para V. Ex&.
O SR. ROMERO JUCÁ - V. Ex" tem razão
quando fala da necessidade do fortalecimento da
Embrapa e dos instrumentos de assistência técnica
rural no campo.
Gostaria ainda de fazer um apelo ao Ministro
da Agricultura, Arlindo Porto, uma vez que S. Exª
ainda não assinou essa portaria interministerial, para
que efetivamente não o faça enquanto não for discutido com a Embrapa, com o Senado, com as entidades de classe e com as Secretarias Estaduais de
Agricultura qual o l"(lodelo efetivo de produtividade
na terra. Esses..íiidices'que aqui estão, Senador Na-
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bor Júnior, Sr. Presidente, não contemplam a realià democracia. Também cabe ao Governo promover
dade nacional. Está-se ampliando o nível desses ínmargem de debate larga, a respeito de suas decisõdices de uma forma que não está de acordo com a
es, com os cidadãos e _os segmentos econômicos inrealidade da produção nacional.
teressados.
Ainda no setor da agricultura, gostaria de regisNão é outro senão esse o espírito do despacho
trar que o Jornal do Brasil, em edição do final de
do Diretor do DNC, que, observando •o princípio da
semana, publicou matéria sobre o Ministério da Agripublicidade, transparência e conveniência da particicultura e sobre o Estado de Roraima, referindo-se a
pação da sociedade na formulação de sugestões
seminário milionário que ocorreu com recursos públipara a elaboração e aperfeiçoamento da legislação
cos no nosso Estado.
de competência do DNC", resolveu "submeter a comentários públicos a proposta de portaria que reguEstou encaminhando solicitação ao Ministro da
lamentará a comercialização de álcool eWico anidro
Agricultura para pedir informações sobre essa questão, porque temos condenado a atuação feita pela
combustível". O despacho explica ainda a forma
Secretaria de Agricultura do Estado quanto à assiscomo esses comentários devem chegar ao DNC:
•As sugestões deverão ser justificadas e fundamentência técnica. A Secretaria de Agricultura de Roraima
tadas, bem como acompanhadas de textos alternatiparou com toda a assistência técnica, desmobilizou os
vos ou substitutivos quando envolver alteração parescritórios dos funcionários estaduais da antiga Emacial ou total dos artigos e parágrafos•, no prazo de
ter e. estranhamente, contratou uma firma do Paraná
15 dias a contar da data de publicação do despacho,
para dar assistência técnica aos agricultores de Roraiisto é, até o dia 20 do corrente.
ma Ou seja, uma situação extremamente delicada,
porque, no mínimo, essas empresas do Paraná não
A portaria referida trata basicamente da liberaconhecem a realidade de nosso Estado. E já vimos
ção de preços visando a livre comercialização de álaqui que isso tem um custo milionário. Mas tenho cercool combustível no Brasil, •considerando a necessiteza de que o Ministro Arlindo Porto vai investigar a
dade de promover a transição gradual do mercado
fundo essa questão para equacioná-la
de álcool combustível, ainda fortemente controlado,
Estamos encaminhando também solicitação de
para cenário dEl_liberdad.e de comercialização".
cópia desses gastos e informações, para ajudar o MiA garantia de transição gradual do mercado de
nistério da Agricultura e o TCU na apuração dos desálcool combustível é uma das sabidas preocupações
mandos desse convênio reaf!Zado entre o Ministério da
de todos os integrantes do setor, desde o produtor
Agricultura e o Governo de Roraima para a realização
da cana-de-açúcar até o trabalhador rural de todos
desse seminário milionário no nosso Estado.
os recantos do País, e da sociedade como um todo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Nesse sentido, o despacho do DNC reveste-se ainMuito obrigado.
da de maior importância ao abrir espaço para a discussão pública em uma questão cercada por amplas
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conceimplicações sociais.
do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
Qualquer pessoa que tiver interesse no probleO SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Proma ou que for um estudioso sobre o assunto, poderá
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Senadores, no último dia dois de maio, o Deparcontribuir com o Governo para alcançarmos ·o melhor consenso entre produtores, distliboiéfores, mertamento Nacional de Combustíveis (DNC), responcado e Nação, na liberação gradual do preço do álsável pela regulamentação da comercialização do
cool combustível.
-·;·
álcool etílico anidro combustível no País, fez publicar, em despacho de seu diretor, Ricardo Pinto PiCabe aqui reconhecimento à postura democránheiro, a própria essência do princípio democrático:
tica com que o Governo Federal, por intermédio do
a opossibilidade de debater e contribuir para aperfeiDNC, tem se comportado em relação a essa difícil
çoar as decisões de Governo. Essa postura inovado-_ _ questão. O Governo Federal, que ultimamente tem
ra não é, para nós, nenhuma surpresa, porque se
sido duro e injustamente alcunhado de 'governo imcoaduna com as diretrizes traçadas pelo Ministro
perial", vem dando uma mostra inconteste de abertudas Minas e Energia, Raimundo Brito.
ra e espírito conciliador em todos os momentos em
É papel do Estado, na democracia, dar ampla
que se deparou com a crise do álcool combustível
divulgação de seus atos e resoluções, informando a
no Brasil. Louve-se ainda o Governo Federal pela
população sobre as suas decisões, e, ainda, salvamaneira correta e criativa com que está publicando
guardar o mercado de abusos e injunções deletérias
uma portaria de tal relevância para o País, possibili-
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tando a todos os envolvidos e a qualquer cidadão
brasileiro o direito de opinar e indicar caminhos alternativos que derivem para a melhor solução. O Governo, ao contrário do que reza o credo mistificador
de muitos que faz~rri'a Oposição, contribui assim
para a constrv.çãõ' de um País novo: um País em
que a sqv.ied'àde começa a poder participar efetivamente ãàs mudanças que lhe dizem respeito, cujo
•. obiêtivo maior é sempre o seu benefício.
O Ministério das Minas e Energia, representante do Poder Executivo, dá o exemplo de
transparência e de ação voltada para o interesse coletivo. O Ministro Raimundo Brito tem a perfeita noção de que é assim que se deve caracterizar um governo verdadeiramente democrático, como é o Governo tló' Presiden~-Femando Henrique Cardoso.
Como já disse, o Governo deu um bom exemplo e
assumiu uma importante responsabilidade; responsabilidade de levar o processo de discussão aberto
pelo despacho do diretor do DNC até o seu final,
qual seja, a incorporação das sugestões da sociedade que possibilitem o aperfeiçoamento do texto final
. da..~!i"t9!'l r.~~u_lamentação da livre comercialização do álcool combustível em nosso País.
O acatamento de sugestões pelo Governo à redação final da portaria irá traduzir em fato a iniciativa
do primeiro passo. Significará a evolução da democracia das palavras- elogiável sempre, porém incompleta
- para a democracia do gesto - esta, sim, muito além
do elogio inicial, dotada da força que cala 'JS descon. i:erifes e_,_da.._.....
energia que transforma uma nação.
Os grandes ei;W_!:Iistas da história mundial podem ter se tomado célebres por muitas de suas palavras inesquecíveis. Entretanto, podemos ter a mais
convicta certeza de que não foram apenas as palavras que ficaram marcadas no coração das pessoas
diretamente influenciadas por seus atos; mas foram
os grandes gestos, porque são os gestos que deixam marcas indeléveis na memória de um povo.
Da mesma forma, o gesto da inclusão das sugestões de vários setores, ou até de integrantes de vários setores, ou até de indivíduos, no texto final dessa
portaria, é o gesto esperado por todos aqueles que,
como eu;..a:c~ils!m no conteúdo profundamente democra~econtido no despacho governamental.
Esse gesto corresponderá à conclusão de um
processo que teve a semente do bom começo nos
amplos debates que já se vêm realizando no setor e
agora é ratificado na linha democrática assinalada
pelo Diretor do Departamento Nacional de Combustíveis, Dr. Ricardo Pinto Pinheiro.
O Governo tem agido e deve agir cada vez
mais como árbitro, na consciência de que todas as

..

partes conflitantes tiveram a oportunidade de se expressar, e na certezàae que todos entenderam que,
não havendo discordâncias, a portaria passará a vigorar exatamente como está.
Mais do que nunca o Governo deve estar atento em relação às questões dos combustíveis. Os interesses da sociedade como um todo também estão
em jogo. Será o conjunto da sociedade brasileira
que sofrerá as conseqüências, por exemplo, de um
meio ambiente deteriorado, caso isso seja levado
em consideração: o ar limpo é uma das principais
reivindicações do cidadão do final de século e o será
cada vez mais na travessia do próximo milênio.
Em segundo lugar, o Governo deve estar vigilante em relação à situação daqueles Estados que
possuem uma considerável parcela de seus trabalhadores vivendo da agricultura da cana que produz
o álcool combustível. Uma alteração em prejuízo
dessa produção poderá afetar gravemente a já debilitada condição social dessas pessoas, desses cid~,
dãos brasileiros que não podem ser sumariar:t:Jente ·
penalizados por causa de sua condição de .mão-deobra não qualificada.
•'
Outro agente que deve ser lembrado e precisa
ser protegido é o pequeno produtor dé álcool, constantemente ameaçado pelos mercados oligopsônicos. Na mesma situação encontram-se as destilarias, a maioria delas alvo de concorrências desleais
e em nítida oposição· .à realidade nacional, seja a
concorrência exten1a ou interna.
Em terceiro· lugar, é preciso ver o produto do
álcool combustível eomc um produto nacional, sujeito a diferenças regionais que necessitam muitas vezes ser balanceadas. O álcool do Pará deve ser tão
competitivo quanto o de São Paulo, que tem a vantagem de estar dentro de um centro de grande consume. Em prol da unidade da Federação, a visão
nacional deve prevalecer, aliada a uma visão estratégica de conjunto do produto econôf!l.!l» do· álcool
combustível.
Temos confiança na palavra e no gesto do Governo. Temos confiança na implementação dessa
portaria, com a soma das contribuições da sociedade à política séria e responsável que vem sendo desenvolvida pelo Ministério das Minas e Energia, na
firme condução do Ministro Raimundo Brito, .1.:1, pelo
DNC, porque, acima de tudÇ>, .também temos confiança no Presidente Fernando Henrique Cardoso e
no seu sincero propósito de fazer do Brasii, cada vez
mais, um país decente e justo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Bianco.
(Pausa.)
Concedo a paiavra ao Senador Waldeck Omelas.
S. Exª disporá de vinte minutos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho vindo a esta
tribuna diversas vezes, para pôr em relevo a questão
do desenvolvimento regional, sempre com a óptica,
com o enfoque, com a preocupação de desregionalizar
a questão nordestina. Quando falo da questão regional, falo também do Norte e do Centro-Oeste, ou seja,
das regiões menos desenvolvidas do País.
É preciso que fique claro que o Nordeste é
uma questão nacional e não regional. Se já pôde ser
assim na época em que a economia brasileira era
um arquipélago econômico, hoje em dia essa condição já não se mantém mais. É preciso que a política
de desenvolvimento regional se faça a partir do centro, a partir da União, a partir do Governo Central, de
maneira a possibilitar que tenhamos efetivamente
um desenvolvimento coerente, consistente e compatível com o modelo nacional.
Mais recentemente, tenho-me preocupado com o
fato de que estamos ingressando, cada vez mais, como
não poderia deixar de ser, numa política de equalização
com os nossos parceiros externos, sem que tenhamos
equacionado internamente as nossas questões.
Enquanto a economia se globaliza, e o Brasil
necessariamente se integra em um dos blocos regia""•~. - Pafs assume, cada vez mais, compromissos
t?<r.o.cior.... ~ "'"'equalização de políticas no âmbito
eJGemo sem q~e •~. ''la resolvido - ou pelo menos
encaminhado - o equ:!t.._ -~-~,.,to dos seus desequilíbrios internos.
Esse é o desafio que teme~·< ~•rs"'•"'
Não se, trata de questionar Sf
o:-t..-.::ão regional deve vir ante·s da formação
0f:os '"''lionais ou vice-versa. Não é isso. A gi.
,:t ~o é ur:>
dado, a integração é irreversível. Tra,
; oe buscar
a melhor maneira de compatibilizar a ' ,;ulação extema do Brasil, a integração nos bloc .s regionais,
seja o Mercosul, seja, agora, a área de livre comércio das Américas, como a questão inalienável, ine;;:v-',;vel, do desenvolvime" :,, nqui!ibrado. Somos
uia~. t-- •
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dade de oportunidades e ae po.;.;10didades para todos os cidadãos do País e não apenas para uma
parcela deles. Não pode avançar a integração externa. em prejuízo do equilíbrio interno.

_É sobre isso que quero provocar a reflexão de
todos.
Temos tido exemplos já no front interno, em
que medidas são postas em dúvida porque os acordos limitariam as políticas internas de equalização
do desenvolvimento regional. Em virtude da realização do 32 Foro Empresarial das Américas, a partir de
amanhã, em Belo Horizonte, teremos de enfrentar
essa questão.
Já temos as lições do México, que fez uma associação com os Estados Unidos e com o Canadá,
com sua entrada no Nafta. Hoje o México é visto
como um país dil!iâido: no norte~ áreãlimítrore com
os Estados Unidos, há investimentos; no sul, prevalece pobreza, e a ques!ao social cada vez mais se
agrava.
-o Brasil não pode correr o risco, sobretudo
porque, se no México há dois méxicos, aqui há três
brasis, como mostrou o relatório do PNUD sobre o
~ Tndiceâe desenvofvimentonumano.- ' - ~
~O embaixador brasileiro Rubens Ricupero, com
a autoridade de Secretário-Geral da Conferência das
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento,
em artigo publicado na Folha de S.Paulo, de
19/04/97, sob o título • O polígono e a integração",
disse: "É claro que as disparidades regionais em relação ao Nordeste e à Amazônia já existiam e não
foram criadas pela integração. Entretanto, sem uma
revisão e atualização da política de desenvolvimento
regional, o desequilíbrio pode se acentuar e chegar
a extremos perigosos pára a unidade nacional.
O ideal seria que a negociação hemisférica a
ser discutida em maio, em Belo Horizonte, previsse
mecanismos de desenvolvimento como os que permitiram à Uriião Européiàinvestirbilhões de~âóliues
nas áreas problemáticas do sul da Itália, na Grécia,
em Portugal e na Espanha".
Aqui vale a pena fazer um parêntese, Sr:_f>~sl-~

a

deni:a, Sf'!s =:

~:-:; ·-c::..-:....,-::..-.":'rr:ic=_

::'!;:n·~-- !"~~!'!C~!" ~~

pouco a política regional na União Européia, e me
apóio na exposiÇão do professor Manfred Holthus,
'*tele da Divisão de Princípios para Política de Dese..·:...wimento, no Instituto de Pesquisas Econ~m!
cas de ria.~bur;;;o, Alemanha, proferida em semmario realizado aqui em Brasília, promovido pela Fundação Adenauer, sobre a política regional na "'" <~:
globalização, de oue tivemos "M.-'~'Ifaade de parti~~~;~~·~ -·· - - c-·~ :.:ruui R0u.:<rtO Fre1re.
Naü;;ião Européia, diz o professort=ioitfl~t.is
que •a política regional ocupa-se com os mesmos
problemas que estão também no centro de outras
políticas de desenvolvimento: o crescimento econô-
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mico, o e;nprego e a pobreza. Mas ela se distingue
de outras áreas da política pela sua orientação para
os efeitos sociais e económicos dos padrões territoriais do desenvolvimento•.
"Na União Européia (UE) também há grandes
disparidades de renda entre as regiões•, seja entre
as economias nacionais que compõem a União Européia, seja entre !rações nacionais, entre regiões
intranacionais dos diversos Estados-membros.
Nesse caso, chama-se a atenção para os instrumentos existentes. Em 1975, foi criado o Fundo
Europeu para o Desenvolvimento Regional, visando
a ajudas financeiras para o desenvolvimento das regiões carentes. Data de 1960 o Fundo Social Europeu. Há também o Fundo Europeu de Orientação e
Garantia da Agricultura e Pecuária, Departamento
de Orientação de 1962. Há o Banco Europeu de lnvestimentos, fundado em 1958, e a Comunidade Européia do Carvão e do Aço.
"Além disso os Estados-membros decidiram, em·
fevereiro de 1992, no Tratado da União Européia, criar
(...) um Fundo de Coesão em benefício dos Estadosmembros Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda.
Podemos afirmar em resumo - diz o professor
-,que atualmente, em meados dos anos 90, existem
seis fundos europeus distintos, que concedem apoio
financeiro com direcionamento regional no âmbito da
política estrutural desenvolvida pela UE".
A aplicação de recursos desses fundos está
associada a um conjunto de princípios que tem em
vista a concentração, a parceria, a adicionalidade e
o planejamento programático.

·· c
Em relação ao princ1p1o da oncentraçao:

"Objetivo 1: Desenvolvimento e ajuste estrutu.
t
ral das regiões com atrasos em desenvoIv1men o.
Tal atraso é considerado existente se o PIB por habitante não for superior a cerca de 75% da média da
_Comunidade Européia.
- UOJetllló -~: Heonentaçao das regiões ou das
partes de regiões pesadamente atingidas pelo desenvolvimento industrial regressivo. Tal situação
ocorre quando o percentual da população economicamente ativa empregada no setor industrial estilfer
acima da média da Comunidade, mas quando os índices de emprego forem nitidamente regressivos na
í_l)d_ústria e os índices de desemprego forem supenores-arr..,_.,,_..,.~-Comunidade".

Como se vê, a Comunidade Européia adota um
leque bastante amplo e significativo de diretrizes
- para a política-de -desenvolvimento.
"A base para a avaliação da situação nas regiões e, com isso, do merecimento do fomento, são
a~ irTIQrrnªções di§PQ_nÍv_!!isnQs ciiferent~s niveis 9<1__
-Nomenclatura des Unités Territoriales Statistiques
(NUTS)".
Quanto à aplicação dos recursos, o Objetivo
1 absorve 67,6% dos recursos. O Objetivo 1 é
aquele que diz respeito ao desenvolvimento e
ajuste estrutural das regiões com atraso de desenvolvimento, onde 0 PIB por habitante não for superior a cerca de 75% da média da Comunidade Européia. Nós sabemos 0 quanto é grande a distância, no Brasil, entre as regiões, da diferença de
participação do PIB. Em relação às uni_dades_ subregionais da União Européia, no Brasil, a Sltuação é bem mais grave.
Os objetivos 1, 2, 5b e 6 concentram 84% dos
recursos dos fundos estruturais.
A distribuição entre os Estados-membros beneficiam sobremodo Espanha, Itália, Grécia, Portugal e
Alemanha, esta última em função dos cinco novos
estados da federação decorrentes da reunificação. A
Grã-Bretanha também recebe uma importância considerável.

·o princípio da adicionalidade significa que
d a
ajuda comunitária não pode induzir os Esta osmembros a reduzir as suas próprias despesas•.
No Brasil, a prática mostra que toda vez que se
estabeleceu um programa específico de desenv9lv;
menta regional, suprimiram-se os recurs: .~ vrd ~ná.
t. .
t .
~ ~ eram ap 1canos orçamen anos que an enorm.·; .
. . .
dos naquela área ou naqu~!-· "ropos11o. 0 pnnc1p1o
d
d' .
l'd d • m· ""mteressante e deve consaa 1c1ona1 a ee ..
•
. .
.
t't . -~~ . ..oretudo para nos bras11eu:os.
1Ulr u .• = 11çao. c_.é d
· "El
· e uma
Out,.. princípio o a parcena.
e eXJg
cooP-nação tão estreita quanto possível ":ntre a Co..,tJ5são Européia e as competentes autondades nacionais, regionais ou locais dos diferentes Estado~membros.• Ou seja, não há uma política da Comumdade Européia separada da política praticada pelo
país. Há um somatório dessas duas políticas.

1

E, finalmente, o "princípio do planejamento do
No objetivo 5b, cíi~rr ...-~ ~-~-"n-==-n_d,. _ _ _pJoqrama.., aue exiae a elaborar-SãQu~e~Jl!..n§'-pc'i'/<c'ãs
senvolvimento e ajuste estrutural das áreas rurais.
- nua1s ae _esenvmvrm.,mo •'P" · q' - --'
-sejam utilizadas.
O objetivo 6 trata do desenvolvimento e-ájüste
.
estrutural de regiões com densidade demográfica
O Sr. Roberto Freire - V. Ex" me permite um
extremamente baixa (menos de oito habitantes/km2 ).
aparte?
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vemos, então, começar a pensar. Essa era uma conO SR. WALDECK ORNELAS - Concedo o
fribUiÇão-que eU queriatra.Zer, saudando V. Ex" pela
aparte a V.Ex".
importância do pronunciamento.
O Sr. Roberto Freire - Senador Waldeck DrO SR. WALDECK ORNELAS- O aparte de V.
nelas, o pronunciamento de V. Ex" tem uma importância muito grande. Estamos assistindo a um novo
_ E.x"_éextremamenta oportuno e realmente enriquece
contraditório nas nossas relações internacionais,
o meu pronunciamento. Primeiro porque, ao citar a
não mais de forma bilateral, mas em função do bloco
medida provisória do regime automotivo, dá o exemregional de que o Brasil faz parte, o Mercosul. V. Ex"
plo concreto de que já temos experiências de que a
toca num ponto que preocupa a nós brasileiros, parimplantação de políticas de importância e de interesticularmente com relação a regiões deprimidas do
se regional no âmbito nacional sofre restrições interponto de vista económico, pelos desequilíbrios renas. De outro lado, há efetivamente uma lacuna nesgionais, como é o caso dos Estados Nordestinos de
se
particular no âmbito do Mercosul, que pode ser
que V. Ex" e eu somos representantes. A questão da
visto como uma união entre iguais. Os quatro países
integração regional, em grande parte, fez com que o
são países de menor desenvolvimento relativo em
governo central do Brasil se despreocupasse com
termos globais, e não se estabeleceu a previsão de
politicas regionais, ou, se não se despreocupasse,
uma politica regional.
adotasse uma ênfase maior ou voltasse 5e1Js olhos
para aquilo que a economia de mercado necessariaNo entanto, é preciso prever que tanto o Brasil
mente vai fazer. uma concentração de renda maior
possa desenvolver o Nordeste, o Norte e o Centrono eixo do Sudeste para o Sul na relação com os
Oeste, como a Argentina possa desenvolver a Patapaíses parceiros e os outros membros do Mercosul.
gónia e a sua região noroeste, por assim dizer, de
Essa discussão de superação dos desequilíbrios remodo que tenhamos, efetivamente, no âmbito do
gionais gerou um certo contraditório dentro do MerMercosul, políticas nacionais que facultem a integracosul. Lembremo-nos da medida provisória em que
ção dos nossos países.
o Governo concedia incentivos para a instalação de
É exatamente o que o Embaixador Rubens Rii!ldústrias automotivas na região Nordeste brasileira.
cupero afirma em seu artigo:
E importante saber o que foi a experiência, o que
vem sendo a experiência bem mais sucedida da
"(...) durante as tratativas com o MéxiUnião Européia, que passou por várias etapas: o
co, os norte-americanos descartaram a hipóMercado Comum, anteriormente apenas superação
tese de programas de financiamento para
de barreiras alfandegárias e hoje um Estado quase
reduzir as disparidades, inclusive de infrasupranaCional; é importante saber o seu desenvolviestrutura.
mento. Mas aqui, ao discutirmos a questão da medi(...) transformou-se o Nafta no primeiro
da provisória, em Pernambuco, num seminário paacordo entre um país em desenvolvimento e
trocinado pelo nosso Partido, o Partido Popular Socialista, nós começamos a questionar que talvez fosdois países altamente desenvolvidos, sem
se interessante, - e o Nordeste tem esse know-how
um mecanismo explícito de correção dos de- discutir o planejamento regional dentro do Mercosequilíbrios na capacidade de competir.•
sul. Por exemplo, no caso de uma medida provisória
Essa é uma lição para a qual não podemos dar
como aquela, precisaríamos de uma comissão no
as costas e precisamos estar atentos, no r119mento
Mercosul discutindo planejamento extensivo e polítiem que se avança nas discussões pg.ra a implantacas de incentivo não só para regiões deprimidas ou
ção da Área de Livre Comércio das Áméricas.
para superar deseq~ilíbrios regionais no âmbito da
economia brasileira, mas da economia do Mercosul,
Diz o Embaixador.
atingindo regiões deprimidas da Argentina, talvez
"(...)é fundamental que, na negociação
todo o Estado paraguaio e uruguaio; deveríamos
da
ALCA,
o Brasil não abra mão do último
também discutir que tipos de políticas poderiam ser
instrumento
significativo de desenvolvimento
usadas para superar os desequilíbrios regionais regional e até de política industrial a que tem
entenda-se isso como um macromercado -, numa
direito pelos acordos da Rodada Uruguai. •
perspectiva de Estado supranacional. Começaríamos, assim, a tratar não apenas das politicas regioNão estamos pedindo nenhum favor; o que
nais, porque poderia gerar novos conflitos, mas ten- .
queremos
é que àquelas exceções que constam do
taríamos dar uma nova dimensão à questão do plaacordo
da
Organização Mundial do Comércio, que é
nejamento regional não mais dos Estados-membros
a: gérehte da globalização, os países da América Laou Estados-nações, apropriando-nos de algumas extina possam e devam ter acesso, nessa negociação.
periências da Comunidade Européia que englobam
Estados-membros ou Estados nacionais outros. DeProssegue o Embaixador.
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'De fato, o novo Acordo de Subsídios
considera como subsídios de "luz verde',
isto é, pennitidos, os de assistência a regiões desfavorecidas dentro de um projeto de
desenvolvimento regional, desde que nessas áreas a renda per capita não supere os
85% da média nacional ou a taxa de desemprego seja ao menos de 11 O% da nacional. •
Esses são os padrões fixados pela OMC, segundo os acordos da rodada Uruguai.
É essa a base principal que nos possibilita uma
política para o Nordeste e a Amazônia.
Nesta semana, quando se realiza em Belo Horizonte o Terceiro Fórum Empresarial das Américas,
dois aspectos preocupam sobremaneira. O primeiro
deles, no âmbito estritamente comercial, trata das
barreiras comerciais, seja as não tarifárias, aquelas
resultantes de regulamentos sanitários, fitossanitários e de saúde animal, que - sabemos todos - servem apenas de biombo para evitar o fluxo comercial
entre os países, como as tarifas de importação propriamente, que afetam hoje nada menos do que
26% das exportações brasileiras para os Estados
Unidos da América. Um quarto das exportações brasileiras para os Estados Unidos da América estão
sendo inibidas por essas barreiras não tarifárias e
pelas tarifas de importações.
Essas barreiras, Srªs e Srs. Senadores, precisam ser eliminadas antes que os acordos de equalização tarifária possam prosperar. De outro lado, o
Congresso Nacional brasileiro não pode continuar
ausente, não pode continuar omisso na discussão
dessa questão. Assim, a Comissão de Assuntos
Económicos do Senado Federal já decidiu que vai
começar a discutir a questão comercial, seja em relação à agricuitura ou à indústria, seja em relação
aos Estados Unidos, à União Européia ou à Ásia. É
preciso dar tempo para que o Brasil, o Mercosul e a
América latina possam se integrar com o mercado
norte-americano. Nesse sentido, as negociações e
os entendimentos de agora devem servir apenas
como uma preparação prévia, mas somente a partir
de 2005 deve começar a efetiva redução de tarifas.
É preciso que as economias débeis dos países latino-americanos possam se preparar para integração
com uma economia extremamente forte, como é a
economia norte-americana.
A pennanência das barreiras comerciais, que
não encontram guarita nas regras da OMC, podem
até vir a aconselhar a dilatação desse prazo, atualm!'!nte previsto para 2005.

O Sr. Roberto Freire- Pennite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço mais
uma vez V. Exª, com prazer.
O Sr. Roberto Freire- V. Ex" mencionou que a
Comissão de Assuntos Económicos preocupava-se
com a questão comercial e com a troca entre os blocos, a partir do Mercosul. Eu queria trazer uma preocupação que, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, também começa a existir, em função
das discussões com a Alca e do pouco que se conhece da política norte-americana, de algumas das autoridades norte-americanas em relação ao Mercosul.
Preocupa-nos ter um contraditório bem mals sério em
todo esse processo que o Brasil imagina iniciar, efetivamente, a partir de 2004. Tínhamos discutido com o
próprio Presidente da Comissão, Senador José Sarney, sobre o risco que hoje existe por conta da visão
norte-americana ou de parte do governo norte-americano, ou seja, de que é pernicioso para os interesses
daquele país o fortalecimento do Mercosul. Para eles,
é uma tendência perigosa o fato de instalar, no Cone
Sul do nosso continente, uma política de corrida arrnamentista. Existem alguns indícios perigosos em relação a isso a partir dp Chile, e nada mals antigo do que
a posição chilena na questão do Mercosul, da Alca e
do Nafta, trazendo a preocupação no sentido de que,
se é iniciado um processo de modernização no campo
militar, este poderá ter reflexo em relação à Argentina
e, automaticamente,__t:!!Tl relação ao Brasil. Essa é uma
daS preocupações que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacipnal do Senado está tendo e que
faz parte da preocupação que V. Ex" está trazendo,
que é o fortalecimento dessas economias latino-americanas e, portanto, o fortalecimento do Mercosul, a fim
de que possam fazer frente às discussões com outros
blocos regionais. Esta é apenas uma observação para
se juntar à de V. Exª e à da Comisrão de Assuntos
Econômicos: trazer a posição da Comissãó de Relações Exteriores do Senado.
O SR. WALOECK ORNELAS- O aparte que V.
Ex" faz ao meu pronunciamento mostra que, a partir
de vertentes distintas, comissões_d_iversas_desta Casa
coffieçam se debruÇclr
questão da integração regional, que é. d~ fundamental importância, que
sabemos irreversível. No entanto, queremos que seja
feita em bases sólidas e justas para o nosso País.
Se a questão discutida é fundamentalmente a
questão das barreiras comerciais, não podemos
aceitar, em nenhuma hipótese, que a área de livre
comércio das Américas seja estruturada, seja instituída com base apenas em cláusulas comerciais. É
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preciso que um outro item seja incluído na agenda
dos que discutem essa questão. Sejam eles negociadores brasileiros, sejam eles negociadores do
Mercosui, sejam eles empresários que participam
desse esforço no foro das Américas. Trata-se da
questão do desenvolvimento equilibrado dos países
que integrarão essa área de livre comércio, essa
área ampliada de toda a América.
Ora, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, a
Organização Mundial do Comércio, a rodada Uruguai, assegurou ressalvas para o desenvolvimento
regional. Não há porque renunciar a elas. A União
Européia pratica, como aqui pude demonstrar, políticas explícitas e claras de compensações e de estímulo às regiões subdesenvolvidas. A ALCA não
pode ser diferente. O próprio Mercosul, como aqui
discutimos, precisa encontrar soluções para enfrentar esse problema.
É preciso incluir na agenda essa questão. Mas
os onze grupos de trabalho que estão instalados,
nenhum deles se volta para este ponto. É, por conseguinte, necessário, indispensável e inadiável que
mais um grupo de trabalho seja instituído nesse foro
para discutir como serão tratadas as questões regionais no âmbito da área de livre comércio.
E aqui penso que posso falar em nome das
Bancadas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste,
que o Senado Federal do Brasil não está propenso a
aprovar acordo que não inclua expressamente as
ressalvas previstas pela OMC, que devem, ademais,
ter tratamento específico no caso da ALCA.
Retomo o artigo do Embaixador Rubens Ricupero que diz:
'Com a integração ou sem ela, o primeiro dever de um país é em relação ao setor
mais pobre e vulnerável da sua população.
Este, em nosso caso, coincide em boa medida
com o de nossas regiões atrasadas. •

É evidente que as questões sociais são mais
agudas, exatamente nas regiões mais pobres de
cada país, mas querq discordar do Embaixador Ricupero quando diz: 'Se elas não forem contempladas, que interesse terão na união nacional?'
Não, Srs. Senadores, aqui se equivoca o Embaixador. Não são as regiões menos desenvolvidas que
não terão interesse na unidade nacional, serão os
mais desenvolvidos que não vão querer carregar o fardo dos mais pobres em suas costas. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Waldeck Orne/as, o Sr. Geraldo Melo, 1g Vice-Presiente
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
a palavra o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (BLOCO-PPS-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr!!s
e Srs. Senadores, menos de um mês depois da Marcha dos Sem-Terra, a questão agrária volta a ocupar o
cenário nacional. O Grito da Terra Brasil97, manifestação coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag, pela CUT e outras
entidades representativas dos índios, pescadores, seringueiros e atingidos por barragens, reúne em Brasí-lia, a partir desta segunda-feira -12 de maio. São cerca de 1.500 trabalhadores rurais de todo o País dispostos a se fazerem ouvir.
Mais do que um ato político, a Contag quer
concretizar, nesta quarta edição do Gnto da Terra,
uma interlocução objetiva que permita equacionar
soluções concretas para reivindicações históricas
dos trabalhadores rurais. Porque é longa a história
dessa luta, e nela meu Partido, o Partido Popular
Socialista, e, antes dele, o Partido Comunista Brasileiro, nos orgulhamos de sempre termos estado presentes e atuantes.
Criada em 1963, a Contag expressou o avanço
das lutas camponesas a partir da década de 40. Em
1945, o líder camponês Gregório Bezerra, eleito pela
legenda do antigo Partido Comunista Brasileiro para
a Assembléia Nacional Constituinte, inaugurava a
participação dos trabalhadores rurais no cenário político institucional do País. Em 1954, a partir de uma
conferência nacional realizada em São Paulo, foi
criada a ULTAB- União dos Lavradores e Trabalhadores Agricolas do Brasil, cujo primeiro presidente
foi o companheiro Lyndolpho Silva, filiado então ao
PCB e hoje quadro histórico do PPS.
No ano seguinte, 1955, o advogado e Deputado Estadual Francisco Julião, defensor dos trabalhadores na luta pela desapropriação do Engenho Galiléia, em Pernambuco, desempenha papel decisivo
no surgimento e difusão das Ligas Camponesas em
todo o Nordeste. Ao mesmo tempo, no sul do País,
surge o Master -Movimento dos Agricultores SemTerra, que coordena a resistência aos despejos e às
ocupações de terras com acampamentos.
A Igreja passa a participar do processo, firmando posição pela organização de sindicatos de trabalhadores. Seus setores mais à esquerda criam a
Ação Popular- AP, que desempenha papel importante na unificação do movimento. Em 1961, a ULT AB realiza em Belo Horizonte o I Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, com
1.600 delegados de tóaos os movimentos -e organi- -
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zações rurais trabalhadoras existentes. Os sindicatos e federações se multiplicam. Em dezembro de
19133, novo congresso nacional cria a Contag, sob a
presidência de Lyndolpho Silva. Pouco depois, Jogo
após o golpe milítar de 64, a entidade sofre intervenção e seu presidente, a exemplo de outros companheiros, cai na clandestinidade. Somente em 67,
com a eleição de uma chapa encabeçada por José
Francisco da Silva, os trabalhadores conseguem retomar o controle da Contag.
De lá para cá, os trabalhadores rurais, por
meio de sua Confederação, têm sido ateres importantes em todas as lutas pela democratização do
País, tendo marcado com grandes mobilizações a
defesa da função social da propriedade durante a
Constituição de 88. Ao longo de seis Congressos, a
Contag tem reafirmado permanentemente as bandeiras da 'reforma agrária, do estabelecimento de
uma política agrícola diferenciada para o pequeno
produtor e de uma justa política salarial, que assegure os direitos trabalhistas dos assalariados rurais e
erradique, definitivamente, o trabalho escravo e o
trabalho infantil.
Atualmente, defrontada com os novos desafios
da globalização, a Contag consolida proposta de um
novo projeto de desenvolvimento rural, onde a reforma agrária é o principal instrumento para fortalecer a
agricultura familiar, permitindo a distribuição de renda e a geração de emprego no campo.
E a Contag não vive só de discursos, muito
menos de um rol histórico. Em toda a sua história
tem sido eficiente na luta diária dos trabalhadores,
seja em tomo de pequenos proprietários, de assalariados agrícolas e, agora mais intensamente, junto
aos trabalhadores sem terra. Só para se ter uma
idéia de sua capacidade de ação, em 1996 ela liderou, por intermédio de seus sindicatos, 256 mobilizações de acesso à terra, ou ocupações, envolvendo
perto de 50 mii famílias. Neste anos de 1997, o número de mobilização já chegou a 39, abrangendo
5.000 famílias. De longe, é a entidade que mais tem
contribuído nos últimos anos para o assentamento
de famílias sem terra no País. Tudo isso, com um
trabalho, planejado e sem perder a perspectiva de
que, além de assentar, o objetivo deve ser o de
emancipar e, efetivamente, integrar ao mercado os
novos proprietários.
Outros números notáveis. Com 24 federações
e 3.200 sindicatos na base ela congrega hoje 10 milhões de associados.
Aliada à definição de linhas de crédito específicas para investimento e custeio, aos necessários in-

vestimentos de infra-estrutura para viabilizar a produção agrícola e ao_ desenvolvimento de programas
sociais específicos para a área rural, com a conseqüente rediscussão dos orçamentos e metas aluaimente fixados, a reforma agrária levará não apenas
à superaçã()_dos conflitos do amplo, mas à radicalização democrática que defendemos, entendendo-a
como o pleno exercício da cidadania por todos os
segmentos sociais.
A manutenção do plano de estabilidade da
moeda não pode mais servir de argumento para a
inexistência de um novo padrão de desenvolvimento
democrático, _socialmente justo e _ecologicamente
equilibrado. Ao contrário, o Plano Real é o patamar
fundamental a partir do qual, com suas iniciais conquistas de distribuição de renda, se possa efetivamente avançar na construção, entre nós, de uma sociedade mais justa. Os avanços da revolução tecnocientífica devem ser combinados com a necessidade
de distribuição social de seus benefícios. E o Brasil
é um dos poucos países onde se pode gerar emprego em larga escala e baixo custo mediante a distribuição e redistribuição de terra.
Todos os países desenvolvidos, em algum momento, democratizaram o acesso à terra. O Brasil
está meio século atrasado, e urge resgatar a imensa
dívida social acumulada. A questão da terra é social
e econômica. É preciso que o Governo ouça os trabalhadores rurais, ouça o Grito da Terra, e comece a
construir urri novo tipo de desenvolvimento: a globalização sem exclusão.
Em nome do Partido Popular Socialista - PPS
- quero parabenizar a Contag, a CUT e as demais
entidades que trabalham na organização dessa manifestação que há de repercutir e qualificar o debate
nacional sobre o tipo de sociedade e de país que
queremos. Parabéns, especialmente ao companheiro Francisco Urbano, Presidente da Co_ntl!g, ·ll@çl_or_
histórico e aguerrido
defesa doi brasileiros que,
__ _11_o_extremo da el<clus_ãQ,_ Q[erec~l"ll-n!>_? _(!$~ exemplo de cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco-PDT-AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a chuva forte na região do Rio Jari tem provocado uma
subida preocupante das águas desse rio. Isso levou
o prefeito de Vitória do Jari, municípiQ__go _,l\111apá
que-ticaàmargem~do-Rio-:lari, a decretar, no dia 7
de -maio passadO, situação de emergência pelo prazo de 60 dias, podendo, dependendo do agravamen-
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to da situação, decretar estado de calamidade pública.
Segundo o relatório da Defesa Civil Estadual,
até sexta-feira, a água havia subido 1,28 cm e 194
casas tinham sido atingidas - o que representa
aproximadamente 1.940 pessoas desabrigadas.
O sistema de distribuição de água encontra-se
também completamente comprometido. Em função
do fato de as casas serem erguidas sobre palafitas,
o sistema de distribuição de águas está submerso
a cidade não tem água potável.
As necessidades fundamentais são: alimentação; recursos para a compra de madeira para a fabricação de casas, pois não há abrigo para essas
pessoas; medicamentos; e atendimento hospitalar.
Segundo o relatório da Defesa Civil, até sextafeira as águas tinham subido 1,28m.
Quero aqui fazer um apelo ao Governo do Estado para que contribua com a Prefeitura de Vitória
do Jari para encontrar, o mais rápido possível, uma
solução para os problemas de abastecimento de
água, abrigo e alimentação.
Todos sabemos que transtornos dessa natureza provocam o aparecimento de algumas doenças,
como leptospirose, febre tifóide e difteria. Há necessidade, portanto, de um apoio substancial do Governo do Estado quanto à prevenção dessas doenças, para que a população não venha sofrer danos
maiores.
Faço esse apelo aqui, no Senado, em função
do fato de que há uma divergência política entre o
Prefeito e o Governo do Estado. Rogo que essa divergência seja superada em nome da população de
Vitória do Jari e que o Governo contribua para a superação desse problema.
Estive hoje na Secretaria do Desenvolvimento Regional, onde fomos informados de que
há necessidade de que o Governador do Estado
homologue o decreto de situação de emergência
assinado pelo Prefeito Luís de França Magalhães Barroso, para que a Defesa Civil da União
possa atuar.
O segundo motivo que me trouxe à tribuna
hoje, Presidente, foi manifestar os nossos agradecimentos ao Governo do Distrito Federal, que homenageou, no dia 30 de abril, o Senador Darcy Ribeiro, nosso companheiro Senador falecido recentemente.
Essa foi mais uma homenagem prestada à
memória do Senador Darcy Ribeiro, com a indicação da Comissão Julgadora de um dos seus livros

e

"Diários Índios" para receber o Prêmio Manoel Bonfim, criado em 1995, pelo Governo do Distrito Federal para autores que tratam da realidade brasileira.
A entrega do prêmio, diploma, medalha e R$
10 mil ocorreu no último dia 30, no salão nobre do
Palácio do Buriti. Representou a Fundação Darcy Ribeiro, que é a herdeira de toda a obra de Darcy Ribeiro, Vera Brandt. E o Professor Carlos Moreira,
antropólogo que revisou o livro vencedor, deveria
proferir pronunciamento, ressaltando a importância
da obra para o País. Infelizmente, S.
não pôde
comparecer em decorrência de um tratamento médico a que foi submetido. Mas enviou um texto
substancioso sobre a obra indigenista de Darcy Ribeiro.

s•

Desde que esse prêmio foi criado em, 1995,
Darcy é o terceiro autor a ser agraciado, depois de
Fernando Moraes e Jorge Caldeira.
"Diários fndios•, obra publicada no ano passado, reproduz na íntegra os cadernos de campo
feitos por Darcy em longas expediçes entre os índios Urubu-Kaapor, nos anos de 1949 a 1951.
Esse livro, que dá um retrato vivo de como vivem
e pensam os índios, será, sem dúvida, lido e relido
no futuro.
É, pois, com a mais profunda emoção que,
em nome do PDT, agradecemos a honraria, plenamente merecida. Darcy Ribeiro foi uma das mais
altas e nobres expressões deste século. Esperamos que a proficiência, a capacidade de estudo e
do trabalho, a curiosidade intelectual, o amor ao
Brasil e a abnegação de Darcy Ribeiro inspirem e
orientem os jovens, dando-lhes a fortaleza de ânimo necessária para enfrentar os problemas de
amanhã.
Aproveito a oportunidade para lembrar que tramita nesta Casa um projeto de resolução, de r;ninha
autoria, propondo a criação do prêmio _Rarcy Ribeiro,
já intitulado - pela Comissão Diretora e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - Diploma
do Mérito Educativo Darcy Ribeiro.
Queremos, agora, fazer um apelo à Comissão de Educação, onde se encontra em apreciação o parecer do Senador Jefferson Péres, para
que seja o projeto votado o mais rápido possível,
já que ele foi apresentado a 22 de maio do ano
passado - está, portanto, há quase um ano em
tramitação. É um projeto consensual na Casa, mas
infelizmente está sendo retardada a sua tramitação em função de problemas de quorum na Comissão de Educação.
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Esperamos que ele seja aprovado na Comissão de Educação, para que pcssamos em breve
apreciá-lo em plenário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Encerrou-se sexta-feira última o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n2 55, de
1977, de autoria do Senador Pedro Simon, que fixa prazos para indicação de membros de oomissões temperárias internas.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para ser anexada ao Projeto de Resolução n!l66, de 1995, em face da decisão do Plenário adotada em 1O de março de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) O Senhor Presidente da RepúbfK:a enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1!573-7, adotada em 2 de
maio de 1997 e pubfiCada no 5 do mesmo mês e ano, que
"altera dispositillos das Leis n% 8.112, de 11 de dezeiTbro
de 1990, 8.460, de 17 de setentJro de 1992, e 2.180, de 5
de fevereiro de 1954, e dá outras providêrrias".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

PFL
Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio

José Bianco
Edison Lobão
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Beni Veras

Geraldo Melo

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

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Maluly Nett~.
Sérgio Barcellos

Luiz Braga
Mauro Fecury
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-Bloc-o (PMDB/PSD/PSL)
Sandra Mabel
Zaire Rezende

Noel de Oliveira
Zé Gomes da Rocha
PSDB

Aécio Neves

Adroaldo Streck
Bloco (PT/PDTIPC do B)

José Machado

Neiva Moreira
PPB

Valdenor Guedes

Ari Magalhães

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 13-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 10-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 19-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 3-6-97 - prazo no Congresso Nacional
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão
ordinária de amanhã será dedicado a homenagear o
1162 aniversário do escritor brasileiro Afonso Henriques
de Uma Barreto, de acordo com o Requerimento rf> 290,
de 1977, de autoria do Senador Abdias Nascimento e
outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as
inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência lembra ao. P-lenário que o
Congresso Nacional está convocado para uma Sessão Solene a realizar-se amanhã, no Plenário do Senado Federal, às 11 i1oras, destinada a homenagear
o sesquicentenário do nascimento de António Frederico de Castro Alves.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Os Senadores Roberto Freire e Odacir
Soares enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do dispcsto do art. 203 do Regimento Interno.
S. Exl's serão atendidos.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,

-~~-~-~~~--~-_ . ~-
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Senho~ Prc:SJclente
Senhore~

Senadores

Senhoras Ser1adoras

Ocupo a Tnbuna do Senado Federal. nesta oponurudade. para
comemorar o lançamento da re-.1sta Pollllca (amparada • Revtsta Bras1hensc de Pchl.lcas.

(amparadas
Trata-se de um va!toso espaço aemocranco para o debate.

para o conironto e para a comparaçáo de 1de1a$ c.le programas poilllcos. de f1losoftas. ele
O debate de tdeJaS Senhor Pres1deme. nunca e dem;us

af1rmar-se er1ruece e solidifica o

proces.~o

democrattco :>.este senudo. ma1s um espaço.

mats um mstrumento para veJcular este debate. sr:ra sempre benvmdo

\ssume

moum

lmoonáncl:t

amda

ne!'ites

tempos

de

ylobahzação ec:onómH:a vetoz e avassaladora
Globahzaç:\.o • dt!:La-se de pHSa!J.Cm • (luc por tratar.-sc de um
fenOmeno

ob1~ti\C'I

o Brastl não pode titar :.

passrvamcnre ~~~suas derermmacóes. poaemos e

mar~.

porem. n.io

ti~\C:~os aa~t:a·la~

as

DOdcmo~ .;~cen:lr

rw~s no:ces:s&dade~

e e:o:rgencras ar • mar~ uma \'ez • a ne(;es:mladc: ae amplo'> e:.-;-ar;os para o debate

Para linahzar • ~enhr:1r PreSidente· solrcuo ·de acordo com o

Regurn:me> desu (ba - a transcncilo no:; .-\nar!> do
Escluerda Balanço e Perspecuvas··

d~:

Se~o

do a:1:!_!o -:-..ova e Velha

nossa autQna. ruruamente_ c_om o Protes:;or Caetano

EmeStCl Percrra de Arauro. da L•nr\·ersrdade de: Bra_:.l_l!ll.,

e-;_tr_a~dQ da_cilada_I'C\,sta.

que- com

certeza - conmbU1ra para o canl'rontCI e para a comJ'Iaraçào de ideras no :seio da soclediide
brasilerra

Documento a que se refere o Sr. Robertn Freire
em seu discurso:

NOVA E \TELHA ESQUERDA:
BALANÇO E PERSPECTIVAS
Que é e por que é necessária> hoje>
uma esquerda de novo tipo.
Roberto Freire*
Caetano Emesto Pereira de Araújo**

A

dissolução do socialismo real,
em um período surpreendentemente L"..Lrro, e a conseqüente instauração do capitalismo nos países
que emergiram da antiga União Soviética e dó leste europeu mergulharam o pensamento político de es-

-----
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querda em uma situação de caos. Referências- cónstruíâ.a:s ao longo de
mais de um século de militância, trabalho teórico e experiência de gestão de Estado pareciam dissolver-se
no espaço de meses. Afinal, contra
todos os prognósticos, o capitalismo
aparentemente triunfara, tomara de
assalto o futuro e- impusera, na prática, ao socialismo o mesmo papel
que este lhe havia reservado na teoria: ser apenas um· fenômeno da histona, restrito, no caso, a uma parte
do planeta, em um pedaço do século XX. A perplexidade foi bem formulada por Hobsbawn: nós, esquerda, para além das divergências, acreditávamos ser o futuro e subitamente o capitalismo parece arrebatar o
futuro de nossas mãos.
O impacto sobre nossa atividade
política e teórica está se mostrando
intenso e duradouro. Os anos se se-guem à queda do muro de Berlim,
ponto emblemático de inflexão, e as
diferentes correntes de origem socialista, comunista e social-d~ocrata
não conseguiram desenhar ainda um
mapa comum do novo espaço político. A dificuldade até de· perceber
as ·mudanças e seu caráter irreversívelleva alguns a apegar-se a pedaços
* Senador da República.
++

Doutor cm sociologia, professor do De·
partamemo de Sociologia da UnB, consultor parlamentar no Senado Federal.
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do mapa antigo - que o terremoto
tornou obsoleto -como os poucos
fragmentos de certeza que lhes restam. Infelizmente, a ação política
guiada por um norte que não mais
existe só pode levar a derrotas e retiradas. E isso é o que tem acontecido, em geral, com a esquerda, no
plano mundial.
Enquanto isso, a perspectiva liberal, ou neoliberal, avança confortavelmente. Seus adversários lústóricos - nós, das esquerdas - estão
desorientados e os acontecimentos
recentes são por eles interpretados
como a confirmação fmal, após dois
séculos de espera, de suas premissas
teóricas e políticas.
Nesse quadro de crise, as tentativas de revisão no nosso campo são
múltiplas. No entanto, passado o
primeiro momento de estupor, parece delinear-se com clareza um novo
alinhamento de correntes, partidos
e lideranças de esquerda. As linhas
de divergência deslocam-se, questões
antes fundamentais passam a secundárias, antigos adversários unem-se
e alianças aparentemente s61idas se
desfazem. Na perspectiva aqui defendida, esse alinhamento se processa em torno de um eixo fundamental: o que opõe, de forma simpliflcada, esquerdas novas e tradicionais.
Qual a divergência básica? Em termos gerais, a reação, oposta, freme

_
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o processo de mudanças que o mundo vive. Dado o conflito entre uma
realidade nova e um corpo tradicional de teoria e prática, a velha esquerda sacrifica a realidade e agarra-se à
teoria. Para eles, o socialismo real
dissolveu-se por erros rácicos ou pela
aplicação inco~reta dos princípios
ainda válidos. E necessário, portanto, recuar, refletir, aprimorar a política a partir das mesmas premissas, e
aguardar a primeira marúfesração de
crise do capitalismo para o contraataque.
·-Para a nova esquerda, ao conrri. ·
rio, a queda do socialismo real teve
causas profundas; em última análise, o sistema não resistiu ao desenvolvimento explosivo das forças produtivas; o mundo em que viverr~·
hoje é qualitativamente distinto do
de 25 anos atrás; e novas referências,
teóricas e práticas, devem ser
construídas para a existência de uma
política de esquerda com possibiüdades de sucesso. A resposta
bolchevique à indagaçãq de Lerun
modelou o nosso século e, embora
contestada à direita e à esquerda,
pôde pretender validade até o início
da revoh1ção científico-tecnológica.
Hoje essa resposta não é satisfatória
e a perg·...uJ.ta volta a cobcar-;;:e: que
fazer?
Consideramos, portanto, que esse
alinhamento em curso no camoo
... c
esquerda difere radicalmente das di-
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vergências e "cismas" ocorridos até
hoje. Marxistas e anarquistas - na
Primeira Internacional-, re'i.'ÍSÍonistas e ortodoxos - na segunda -,
stalinisras e rrorskisras, maoisras e
"refo~rnistas" soviéticos divergiram,
a maior parte das vezes, de forma
violenta sobre questões de meios, de
caminhos, de rácica. Todos partilha\'am a certeza sobre os fins de sua
ação: o surgimento necessário de
uma sociedade fundada nos traballiadores, livre, abundante e justa,
onde a planificação racional e cienrífica substituiria o mercado e a polírica. Esse fim foi confrontado pela
realidade e a resposta a esse desafio .
divide, de forma muito mais profunda, esquerdas tradicional e nova.
Do pomo de vista ortodoxo, que
chamamos aqui tradicional, no limite, a nova esquerda não é nova nem
muito menos esquerda. Seria apenas
a aceitação pura e simples do capitalismo, temperada com urna preocupação, retórica, pela democracia e
pelo "social". Seria a manifestação
mais recente, depois dos revisionisras e dos eurocomunistas, do espectro da capitulação, que ronda todo
movimento revolucionário.
Para a nova esquerda, pelo contrário, a persistência nos velhos métodos e caminhos revela apenas urna
preocupação canônica, dogmática,
idealista no fundo. Significa a recu-
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sa a encarar as condições materiais
de vida, a análise concreta de situações concretas. Enquanto o socialismo real representou urna alternativa
plausível ao capitalismo - e isso se
deu até, pelo menos, o período Kruschev - . suas mazelas foram relevadas e ~esmo desacreditadas. No
momento em que se revelou incapaz de confrontá-lo, rodo o modelo
~ arEmesmoseUSfu.Oaamenros----..
deve ser debatido e redefinido .•A.ssim, a nova esquerda considera-se,
simultaneamente, continuidade e
ruprura com a tradição construída
nos ISO anos passados. Considerase a superação, no velho sentido dialécic~, dessa tra-dição.
Esse confronto vem se repetindo
no seio de diversos partidos de esquerda, em vários contextos nacionais. As mesmas propostas e argumentos sãó levantados, as mesmas
divergências vêm à tona. Exemplar,
entre nós, é o processo de discussão
promovido pelo PCB, que resu,ltou,
por um lado, na formação-dó PPS e,
por outro, na continuidade do PCB,
articulada pelas correntes defensoras
da atualidade das antigas referências.
Qual dessas duas posições extremas - urna vez que na realidade encentram-se diversas posruras intermediárias, às vezes no interior dos
mesmos movimentos, partidos e até
indivíduos -pode reclamar com le-
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gitimidade o apoio dos fatos? Do
nosso ponto de vista, não há dúvida
possível: no fururo próximo, a alternativa será a esquerda de novo tipo
ou, simplesmente, a inexistência de
esquerda. Queremos argumentar, em
suma, que a esquerda deve mudar,
no sentido de reconhecer o mundo
novo e nele mmar seu lugar na Jura
política e ideológica, sob pena de desaparecer, seja por indistinção de sua
posiçiio com o conservadorismo também incomodado por alguns
efeitos do processo de globalização
-, seja pela migração de seu eleitorado tradicional para alternativas, à
direita, no espectro político. Para tanto, ordenaremos nossas razões na
forma, para nós clássica, de teses.
A revolução cienrífico-tecnológica, desencadeada nos últimos
25 anos, impulsionou o processo que
chamamos hoje de globalização
numa escala e imensidade sem precedentes. Esse processo, presente,
sob outras formas, em toda a história da espécie, abarca agora todas as
esferas da \j.da humana e não é passível de reversão no horiwnre que
podemos perceber.

l

Até a década de 70, um artigo de
fé comum a diversas correntes inspiradas no marxismo era a impossibilidade de desenvolvimentos adieianais das forças produtivas no âmbito do capitalismo. O longo perío-
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· do de crescimento verificado no pósguerra ocorrera no interior dos limites de um mesmo padrão tecnológico, com alterações localizadas de
pouca significação. O uso da energia
nuclear seria a comprovação de que,
sob relações de produção capitalistas,
a inovação só podia ser usada para a
destruição, não para a produção.
Nos anos setenta, essa tese foi raELd:ll11EI1t(:_~~I'!1emid<l pelos faros.
uma série de avanços, logo conectados entre si e potencializando-se
mutuamente nas áreas da rnicroelerrônica, informática, robótica e, em
um segundo momento, química fma,
novos materiais, biorecnologia, enrre outras, alterou por completo o
processo de trabalho, a organização,
comporran1enro e narureza dos conglomerados capitalistas; o cotidiano
de cidadãos e consumidores e, mais
recentemente, o próprio espaço de
ação resen·ado aos Estados nacionais.
O impacto dessas inovações nos
meios de transporte e, prl?-opalffiente, comunicações foi decididamente
revolucionário. O deslocan1enro de
mercadorias e trabalhadores tornouse, sem dúvida, mais rápido, barato
e massivo, abrindo a possibilidade da
formacão
de o!rrandes mercados re•
ocionais e) no limite, de um único
mercado planetário de bens e de trabalho. O uso da informática, conru-
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do, permite hoje o deslocamento de
informações, de todo tipo, de forma
praticamente instantânea, a custo
insignificante~ Circulam, por esse
meio, no mundo todo, idéias, notÍcias e flu.xos financeiros, aliás, cronologicamente os primeiros a trilhar
essas vias, em u.rn processo gue transborda muitas vezes o controle dos
Estados nacionais. O espaço encolheu e no futuro próximo milhões
de cidadãos terão acesso ao mundo
inteiro sem sair de c1sa. Mesmo a
possibilidade desses recursos encontrarem-se ao alcance de todos em algum pomo do futuro é imaginável
hoje.

2

Todos os fatores gue levaram o
socialismo re:ll à derrocada têm
sua origem na revolução cientificotecnológica e no processo de globalização resultante.
A expansão e a persistência do sistema socialista, gue até a década de
70 cong~srou n9vos países-membros na Asia e na Mrica, decorreram
da legitimidade alcançada como alrernativa·viável ao capitalismo. Concretamente, o crescimento econômico da União Soviética, exrremamente elevado nas quatro décadas gue se
seguiram à revolução, e o avanço inegável no sentido da equalização das
condições de vida da população asseguraram, por muita tempo, a legitimidade de um caminho alterna-

tivo ao capitalismo, baseado no pólo
oposto da contradição principal do
siste!!la, o trabalho. O momento crucial, nesse sentido, localiza-se, segundo Hobsbawn, nos anos seguintes à
crise de 1929. Enquanto o mundo
capitalista ingressava num período
de caos e estagnação econôrnica, a
União Soviética mantinha seu crescimento a rirmos imensos. Não poderia haver prova mais convincente
da superioridade da planificação racional sobre as forças cegas do mercado, da sociedade do trabalho sobre a do capital.
Nos anõssegutnte.s, ;rparticipação
decisiva na guerra contra o nazismo,
a continuidade do crescimento, J.
vanguarda provisória na corrida espacial e o apoio aos movimentos operários e de liberracão nacional nos
'
guarro continentes contribuíram para
aumentar o prestigio do sistema socialista junto a trabalhadores, intelectUais e ~etores médios, principalmente nos países do terceiro mundo.
Mesmo a falha mais evidente do
sistema, a ausência de democraciaem última análise, a causa fundamental da derrota posterior - , era jus tificada, quando não negada, pelo estado de guerra permanente entre os
dois sistemas concorrentes. Após o
rriunfo completo do socialismo, o
estado de liberdade surgiria naturalmente, com a retirada do Estado da
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gesrão, inclusive pela repressão, dos
r..:oiúlitos e sua limitação à adrnin.lstração dos bens materiais. Mesmo a
denúncia, em 1956, dos crimes de
Stalin, antes considerados simples
mentiras da imprensa burguesa, foi
vista como capacidade do regime de
autocrítica, prenúncio de avanços democráticos.
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lizada de decisões. A circulação ampla de informações não era condição da eficácia produtiva. Todas essas características eram compatíveis,
e mesmo maximizadas, pelo sistema
de planificação central. Após a revolução tecnológica, o sucesso e a competitividade passaram a depender da
descentralização das decisões, da
multiplicação de unidades de escala
O que importa é que a crítica, a
menor e, principalmente, da dissediscussão profunda das limitações do
minação ampla de informações. Em
modelo, era cerceada pelos sucessos
. - .d
d
·
. . d
.
v·
suma, merca o e emocrac1a,
• .
econorrucos e soams_ .o r~~e... Ir-.--- -ine..'âstenres ncrsísrema,-revelaramrualm~me, ~d? f~l JUSti!Icado ou
se fundamentais. A partir desse mopodena :_er ;usnficavel em ~10me da
menta, 0 socialismo real não podeco~s~ruçao de :un:a alternam·a co~ria manter-se. Glamost e perestroica
peunva ao capualismo, capaz de diforam as tentativas finais de mudar
~nar a fo~e, a miséria, ~ ~gnodn- ·
0 sistema a partir de seu interior. A
Cla e as destgualdades SOCJ;J.lS.
autarciza.cao O isolamento de sacia• '
Na década de 60, o início dos anos
lismo, impondo à sua população níde estagnação, os indícios da comveis de vida deteriorados, embora
eqüitativamente distribuídos, ao
petirividade do sistema começaram
lado de um capitalismo visiveimena escassear. O recurso à força nos
casos da Hungria e da Checoslováte próspero, com resultados mais efiquia apontou, também, para a percientes até nas áreas de saúde e educação, revelou-se irnpossíveLNenhuda de legitimidade do sistema no
ma combinação de per:sgasão e reinterior de suas fronteiras. A situação parecia, no entanto, controlável
pressão conseguiria segurar. por
e nada indicava que o mundo bipolar
muito tempo esse estado de cmsas.
~ 0 socialismo terminou, portanto,
· terminaria apenas alguns anos depois.
Como o sistema conseguiu mospor mostrar-se incapaz de absorver,
produtivamente, a mudança tecnot:rar-se viável: manter-se competirilógica, apesar de todas suas realizavo, por tanto tempo? No padrão tec. nológico vigente, produtividade era
Ções educacionais e científicas. As refações capitalistas de produção, pelo
conseqüência de produção em escacontrário, revelaram-se um ambienla ampla, com uma esrrurura centra-
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te elástico para abrigar a mudmça
ocorrida. Numa confirmação irônicada tese marxista, o desenvolvimento das forças produtivas entrou em
choque com as relações de produção obsoletas e as pulverizou. Infelizmente, as relações extintas, executadas pela história, foram aquelas
geradas no desenvolvimento darevolução de outubro, na e.."':periência
histórica mais significativa de impl~tação do projeto da esquerda.
A revolução científico-tecnológica sinaliza a perda progressiva de
importância do trabalho na esrruturação das diferentes relações sociais.

3

A morte súbita do socialismo real
seria suficiente para gerar um estado de perple.."':idade duradoura na
esquerda mundial. As mudmças, no
entanto, não se detiveram e continuam destruindo sistematicamente
.todas as bases empíricas das nossas
referências políticas. A mais importante; do nosso ponto de vista, é o
deslocamento progressivo do trabalho da posição central que até então
ocupava na sociedade.
Com isso, queremos afirmar dois
fatos. O primeiro, evidente, é a centralidade da categoria trabalho na
conformação das sociedades capitalistas até o momento. A posição de
cada um no processo produtivo, a
posição de classe, determinava, não
somente sua parcela na distribuição
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de b.ens. e oporrunic:!~des, mas tod~
um conjunto de valores e maneiras
de ver e avaliar o mundo, uma
cosmovisão específica, em suma. Era
possível falar de culruras operárias,
burguesas e aristocráticas que atravessavam as fronteiras e superpunham -se as identidades naqonais.
Esse, aliás, era um dos fundamentos
objerivos da reivindicação internacionalista da política de esquerda.
Hoje a situação é outra. O impacto da revolução tecnológicà ila produção traduz-se na diminuição acelerada do tempo de trabalho necessário à produção dos bens e serviços
de que precisamos. No produto final, o trabalho vivo perde significação, enquanto o trabalho morto, já
incorporado nas máquinas e instrumentos de trabalho, agiganta-se.
Concretamente, a sociedade precisa
de cada vez menos trabalho para sua
sobrevivência. Na ordem capitalista,
essa redução tende a e.."':pressar-se em
desemprego, antes que em reduç5:o
de jornada.
Esse desemprego, chamado agora
de "estrutural", cresce deforma iné. dita na história do capitalismo. O
sociólogo polonês Adam Schaff considera que o flm do trabalho já está
posto em nosso horizonte histórico.
Não, evidentemente, o trabalho
como· manifestação vital do homem,
como arividade especillcameme hu-
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mana de inreração com a narureza,
mas o trabalho como gerador de
mercadoria e, nessa medida, devalor, emprego, renda e identidade social. O faro é que, dentro de poucas
décadas, a maioria da população de
alguns países da Europa não disporá de um emprego estável em todo
seu período de vida e sobreviverá às
custas da previdência. As raxas aruais
de desemprego - entre lO e 20%
da população adulta - renderão a
elevar-se e as projeções apontam para
percentuais cada vez maiores de cidadãos que passarão a vida inteira
sem conseguir um único emprego estável. Por isso, a busca de mecanismos de alocação de renda que não
passem pelo trabalho e as propostas
de redução drástica da jornada- na
linha de "trabalhar menos para que
todos trabalhem", como propõem
diversos estudiosos do problemasão tão importantes na agenda polirica européia.
Na consciência dos cidadãos, essas mudanças refletem-se no faro de
o trabalho - a posição de classe perder importância na formação da
identidade. Apagam-se os limites entre as culturas de classe e as pessoas
definem-se, cada vez menos, por seu
l11:,cr:rr no processo produtivo. Mesmo
no comportamento politico e eleitoral, as clivagens de classe, antes
fundamentais, parecem dissolver-se.
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O voto operário, por muiro tempo
monopólio da esquerda, reparte-se
por rodo o espectro partidário, como
o dos demais segmentos sociais.
Nessa situação, a esquerda é atingida por urna crise de identidade.
Sua origem e razão de ser era contrapor à sociedade existente, organizada pelo capital - que gera riqueza, mas também desigualdade e exploração-, outra sociedade utópica, centrada no trabalho, igualmente rica, mas justa e solidária. Durante muito tempo, o trabalho conseguiu sustentar a utopia de uma alternativa ao capitalismo real. Hoje,
no entanto, o trabalho retira-se do
centro da sociedade e perde a capacidade de dizer-nos quem somos.
Com isso, teria perdido também a
capacidade de revelar-nos o que devemos ser. Na expressão de Habermas, sua "energia utópica", abundante nos últimos 150 anos, estaria
esgotada. Em conseqüência, em um
mundo em que o trabalho "escorre
pelo ralo", a esquerda, .que permanece amarrada exclusivamente a ele,
terá o mesmo destino.

4

A oposição fundamental da sociedade capitalista -capital-trabalho- altera seu caráter: de contradição que aponta para a mudança
radical, para a superação do capitalismo, passa a simples conflito
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distributivo, a luta por parcelas do
excedente.

opõem-se aos dos trabalhadores já
incluídos.

Essa aflrmacão decorre das propostas amerior~eme aberras à discussão. O efeito imediato da revoluçio
tecnológica na produção é a red~
ção do tempo de trabalho n_ece:ssario, expressa, na ordem captr~sra,
em desemprego crescente. A nqueza aumenta e com ela o e.xército dos
que não têm acesso ~ er:npre~o: ~Ja
renda está limitada a disporubllidade da seguridade de cada país. A
oposição capital-trabalho começa a
conviver com outra: aquela que '=!lfrema os incluídos, com fome de rer•da estável decorrente de inserção no
mercado de trabalho, e os excluídos,
sem fomes de renda autônomas e
constantes. Em· países como o nos- ·
so, em que a seguridad~ encomr~.-se
engatinhando, freme as .e:penencias européias, essa opos1çao apresenta caracteres dramáticos:

Em suma., o trabalhador, particularmente o operário, perde a situação que tinha de personificação da
opressão e da exploração. Não é mais
possível sustentar hoje, como Marx
o fez ' que a emancioacão da humanidade é condição para a auto-emancipação dos trabalhadores. Hoje, os
operários têm mais a perder que as
cadeias que os amarram.

Evidentemente, a disputa entre
capitalistas e trabalhadores em torno do exçedente, a luta por melhores salários, não perdeu significado ..
Porém, não é mais o único, às vezes.
nem o principal, conflito de cunho
distributivo. Hoje, divide a cena com
as lutas dos excluídos por acesso ao
mercdo de trabalho e de bens, lutas
nas quais, e é importante ter isso
presente, às vezes seus interesses

..

Até o momento, emancipação,
igualdade, e outros, eram valores que
a esauerda automaticamente vincu•
lava à situação de trabalhador. Não
precisávamos pensar muito nas conseaüências
de nossa ação em termos
..
de justiça, por exemplo. Bastava tomar partido pelos trabalhadores e a
luta por seus interesses, ou pelo que
identificávamos como tal, levaria., em
todos os casos, em última análise, à
melhor aproximação possível aos
valores que defendemos. Essa situação não existe mais. Se co.t}tinuamos
·a .prezar a igualdade e ·a liberdade
como valores a serem maximizados,
de\·emos ir além do pomo de vista
parcial do trabalhador e construir
nossas referências políticas em um
plano mais geral de análise, que inclua aqueles que, apartados do emprego, são o grupo de menor poder
de barganha na sociedade.
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5

A democracia ::tssume" nessas cir-

cunsrâncias, imporrincia estratégica, para as posições de esquerda.
Reconhecemos.. como vimos.. que
..
a identificação mecânica entre rra~
balhadores e os valores da igualdade
e liberdade chegou ao fim. Precisamos, de outro plano, mais geral,
onde faça sentido debater esses valores à luz dos interesses coietivos.
Esse plano é o espaço público democraticamente ordenado. Precisamos çie democracia, na forma mais
ampla e radical, inclusive porque é o
único meio de limitar, de forma legítima, o movimento dos mecanismos
de mercado.
Admitir o caráter estratégico da
preservação e ampliação desse espaÇo' i:mp_lic_a, todavia, alterar alguns
dememas·'âttaigados de nossaculrura política. Temos de abandonar a
certeza "cientifJ.ca" da propriedade
do fururo_ç-reconhecer que a esquerda seiá; necessariamente, em wna so-ciedade plural que queremos preservar, urna entre outras correntes em·
penhadas no debate político. Procuramos a maioria e o poder, mas sabemos, hoje, que essa maioria é tran·
sitória, que a alternância é necessária e q ..e somos um dos personagens
.na consrrucão constante de decisões
'
consensuais 6u majoritárias. Manter
nossa antiga postura ciemificista e
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salvacionista significaria negar a pluralidade e a democracia.
Aprofundar a democracia implica,
por sua vez, caminhar com decisão
_rumo à arnpliaçáo cla democraCia di-··
reta. Os avanços tecnológicos viabilizam as consultas diretas à população, na forma de plebiscito ou referendo . .'\.estrutura institucional deve
ser refeita de maneira a possibilitar,
cada vez mais, es~e ripo de participação do eleitor. E preciso ter claro
que esse caminho implica fle.'cibilizar,
se não retirar, o monopólio dos partidos, como canal da decisão popular. A consulta direta em suas diversas formas, a postulação de candidatos apartidários a rodos os cargos
aprofundam a democra_cia, .Jna.S én-' ··
fraquecem, .c.l:c; certa-fõl:"ma, os partidos. Num cas0y..dispensarn sua intermediação; no outro, ampliam a
gama de escolha do eleitor, acrescentando a todos os partidos a opção
"nenhum partido". Não se trata, evidentemente, de substituir os mecanismos de representação, mas de
qualificá-los, de aperfeiçoar seu funcionamento pelo recurso continuado. à participação direta.
As cinco teses apresentadas em li-.
nhas gerais permitem precisar.algti·
mas características da .~qué'rda de
novo ripo que estamos empenhados
em construif. Em primeiro lugar, a
nova esquerda mantém como norte
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de sua ação politica os mesmos valores que toda esquerda sempre levanrc·:: a igualdade~ a liberdade e a
'"-~~~
··-·..... \,.1.<..._..,..,_,......,.
,..:_ .! ~ c•·.-..
-- __ .....
............ T"~"sa essa úlu"ma no
•
presente como o 1mperauvo de urna
sociedade solidária, que ultrapasse :JS
fronteiras políticas, em uma nova
forma de internacionalismo. Como
antes, conunuamos a pensar que sem
um grau mínimo de igualdade, a liberdade roma-se ilusória. No entanto, não pensamos mais em assegurar a igualdade pela coerção, em sacrificar a liberdade hoje para recuperá-la, plena, no fururo. Aprendemos que a liberdade não pode nascer da ditadura, mesmo a do proletariado, se realizável.
.~.

'~......,;~

Anovz. esquerda não se apóia funÚa.Lúcm;:u.,.,eme no mundo do tra-

balho. Esse mundo encolhe com a
revolução cienúfica e não abrange a
massa de desempregados, talvez
inempregáveis no curto prazo, dentro dos parâmetros de uma ordem
liberal, que o processo produz. A
tarefa primordial de uma politica de
esquerda é a estratégia de inclusão
desses excluídos, a criação de mecanismos de distribuição de renda, mas
não apenas de renda. Trata-se de colocar ao alcance de rodos a possibilidade de uma inserção significatin,
ou seja, com um sentido socialmente reconhecido, na sociedade. Além
do acesso à renda, o acesso à digni-
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dade do cidadão deve ser objeto de
politicas públicas.
O descolamento do mundo do trabalho impõe a necessidade de um
novo esoaco para a exolicitado dos
valores- tradicionais da esquerda e
esse espaço é a esfera pública demo.craticameme ordenada. Aqui, a oposição mais profunda com a esquerda
tradicional. Esta mantém a fé - e
hoje efecivameme só pode tratar-se
de fé - na capacidade de "controlar" o processo em benefício dos trabalhadores mediante o encastelamenta em um aparelho de Estado
fechado, permeável à sociedade apenas pela \'ia, manifestamente insuficiente, do partido único. Continuam
considerando, em suma, que nós "vanguarda"- sabemos mais sobre
os interesses dos rrabaihadores que
os próprios trabalhadores.
J..

J

.1..

1.

~

Finalmente, a mercado. A nova
esquerda considera que a necessiJ.a.-.
de de contar com mecanismos de
mercado é um dos ensinamentos
mais evidentes da revolução científico-tecnológica e do procéSso de globalização decorrente. Essa evidência
impôs-se até aos países que se reivindicam comunistas e que mantêm
a abertura econômica com a fechadura politica. Consideramos que o
mercado, quando devidamente regulado e limitado, é instrumento essencial à maximização da igualdade e da
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liberdade. A ressalva do comroJe é
imporr:mte, pois traça uma demarcação com o campo liberal. O mercado de\·e ser ouvido, mas nem sempre seguido. A inserção no processo
de globalização, por exemplo, é inevitável, mas daí não se segue que a
aberrura rotai e imediata seja a mellior politica. O Estado e, cada vez
mais 1 os blocos supra-esrar:ús •podem
e devem planejar o rirmo e alc:mce
dessa aberrura, de forma a minorar
seus efeitos indesejáveis.
Resta a questão: em que medida
as características apontadas produzem o apagar das diferenças poütico-ideoló~cas?
Na noite da glob'ali. o
zação; todos os gatos ficaram pardos?
Onde as diferenças entre as posições
que defendemos e o liberalismo, tradicional ou novo?
Permanecem diferenças fundamentais, sintetizadas com felicidade
por Bobbio no primado da igualdade. Liberais conseqüentes consideram a igualdade pouco mais que a
condição inicial desejável para uma
competição mais eficiente. Para eles,
há liberdade quando não há controÍe so~re ações individuais que, ao
interagir, produzem resultados imprevistos e não manipuláveis pelos
envolvidos. Toda tentativa de maximizar a igualdade de maneira racional, planificada, resultaria em perda
de liberdade, em tirania. Para nós,
ao contrário
a liberdade não é o re.
1
síduo da ação incontrolada das forças do mercado, mas um estado a ser
~
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construído, constantemente, mediante participação na esfera pública e a igualdade, meta e valor diretriz de políticas públicas, é sua condíção.
Para os liber:ús, uma ordem que
garanta a concorrência, política e
econômica. é o bem coleriYo número um, que demanda esforços para
sua manutenÇão. Se as regras são justas, as desigualdades eventualmente
resultantes são fruto de decisões individuais equivocadas, responsabilidade de agentes específicos, muitas
vezes dos prõprios prejudicados.
Nós, esquerda, reconhecemos hoje
a importância de uma ordem legal
que garanta a rodos um espaço de
auronomia. No entanto, sabemos
que se essa ordem redunda sistemaricamente em desigualdades insuperáveis pela ação individual, será uma
ordem injusta, não obstante rodos
os cuidados com a manutenção de
uma justiça formal. O primado da
igualdade leva-nos a questionar a ordem sempre que esta conflira com a
JUSUÇa.

-- -- As diferenças pod~I1_1 parecer me-

nores , especialmente seconfrontadas
,
com aquelas que esrabeleoamos anteriormente: ciência/ideologia, inre-.
resses colecivosfmreresses particulares, futuro/passado. No enranro, as
conseqüências políticas das divergências apomad~ são significativas e
podem representar, no curro prazo, ·
mudanças profundas nas sociedades
em que vivemos.

Maio 1997

____ _ANAIS DO SENADO FEDERAL

· -O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antecipando-me à visita que o Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Senador Arlindo Porto
(PTB-MG), fará a Rondônia no próximo dia 6 de junho, tomei a iniciativa de elaborar uma série de discursos, na qual trarei a esta Casa, aspectos do desenvolvimento do setor agropecuário de meu Estado, dos seus problemas e de suas necessidades.
Nos seus três séculos e meio de civilização, a
Amazônia manteve as seguintes conjunturas sócio-econômicas; de 1616 a 1750, ou seja, ao longo de cento e
trinta e quatro anos- produção de drogas do sertão e especiarias; de 1750 a 1822, setenta e dois anos- a mesma configuração do período anterior, acrescida da agropecuária; de 1822 a 1850, vinte e oito anos-o extrativismo da borracha inicialmente hesitante; de 1850 a 1912,
sessenta e dois anos- borracha eliminando os demais
produtos e tomando-se o único. De 1912 a 1969/70, ou
seja, cincoenta e oito anos-a produção diversificada e
início de uma tímida industriaiização.
A partir de 1970/71, início da etapa dos governos militares, com a participação direta e efetiva do
Poder Central, pela execução de uma série de políticas tendentes a promover a integração da Amazônia
no contexto da economia nacional (Programa de Integração Nacionai-PIN; Programa de Redistribuição
de Terras e de Estímulo à Agro-Indústria do Norte e
do Nordeste-Proterra). A Amazônia passa então a
ser um objetivo nacional: 'Integrar para não Entregar', "Homens sem terra para as terras sem Homens", diziam os motes promocionais.
A partir da redemocratização, com o advento
da Nova República, do Presidente José Samey, e
com a seqüência dos Governos dos Presidentes
Fernando Collor e Itamar Franco, a Amazônia passou a ser enfocada como fortemente atrelada às
conceituações ambientalistas, ditadas de fora para
dentro e, logo, fortemente absorvida e adotada pelos
ambientalistas nacionais (RIO 92, Programa Nossa
Natureza, Zoneamento Ecológico Econômico, Planafloro, Prodeagro, etc.).
O período inicial do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, comprometido com
uma série de medidas de proteção à Roresta Amazônica, resultantes dos compromissos assumidos
por ocasião da RIO 92, fortaleceu essa visão de preservação dos recursos ambientais, com a edição da
Medida Provisória n9 1.511/96 que restringiu o desmatamento , impôs uma reserva legal de cada propriedade em cerca de 80% de sua área, imobilizou e
engessou a economia regional.

351

Contraditoriamente, o Governo Fernando Henrique Cardpso, traz algumas propostas que geram
expectativas de·que novos investimentos haverão de
ser feitos na região {Programa Brasil em Ação).
Na Amazônia, predominava e, em alguns Estados, predomina ainda hoje, o extrativismo florestal.
O ca_boclo dªAmgôniafazia., e_faz o seu ingresso
familiar somando os ganhos obtidos na coleta do látex, em seringais nativos; da apanha da castanhado-pará, em castanhai~tarnbém nativos; a, eJáração
de óleos, como os dacopaíba, andiroba, ucuúba e
muru-muru, em árvores da grande floresta; e da retiradade madeiras. Sun·gri:zar:tdo, pratica-se o extrativismo.
Essas atividades de coleta somadas à caça, à
pesca, ao abate de animais silvestres, para a comercialização de peles e couros tinham como pano de
fundo a agricultura de várzea e de pequenos 'roçados' abertos nas áreas de "terra firme', para a produção de mandioca (macaxeira para os nativos da
Amazônia), da qual se faz a farinha, indispensável
na dieta alimentar; para plantio do feijão, banana,
criação de pequenos animais, e produção de outros
itens para o autoconsumo e para a venda de pequenos excedentes, que fornecem os recursos financeiros para a compra do açúcar, do sal, do café, do
querosene para a iluminação, da indispensável munição (cartuchos, pólvora, espoleta e chumbo), e do
vestuário.
De uma maneira geral, pode-se afirmar que o
extrativismo, em termos de valor da produção, no
períooó-1960-1967, superava os valores alcançados
para a produção agrícola. Dezoito Milhões de cruzeiros, para a borracha, castanha-do-pará, e abate de
árvores, contra dezassete Milhões de Cruzeiros para
a produção de arroZ em casca, milho, feijão e mandioca.
Confrontando-se apenas os valores obtidos no
Censo Agropecuário de 1970, ainda teríamos a supremacia dos produtos regionais do éXfrativismo ganhando noventa Milhões de Cruzeiros, contra oitenta
e quatro Milhões para a produção de arroz em casca, feijão, milho e mandioca. Tomaram-se os produtos arroz, milho, feijão e mandioca, deixando-se de
lado alguns prõdutos indústriais, como a pimenta-negra (Piper nigrum), a juta (Corchorus olitoris e Corchorus capsularis), guaraná (Paullinia cupana), que
eram produzidos apenas no Pará e Amazonas.
Esse procedimento se explica para podermos
fazer comparações inter-estaduais, deixando apenas
aqueles produtos mais vulgarizados na economia da
Amazônia.
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Em termos comparativos, no período 19601970, o Estado do Pará era o Estado liberado com
maior expressão da economia extrativista; o valor da
produção agrícola (arroz, milho, feijão e mandioca)
foi mais de duas vezes maior do que o valor dos produtos regionais do extrativismo (castanha-do-pará,
borracha e abate de árvores).
Em contraposição, o Estado do Amazonas era
o que apresentava maior grau de dependência dos
produtos de exiração vegetal. Os valores da produção do exirativismo, foram três vezes maiores, do
que os valores registrados para a produção agrícola
do arroz, milho, feijão e mandioca. Sabemos que,
ainda nos dias aluais, o Estado do Amazonas é tradicional importador de produtos alimentícios, continuando fortemente atrelado ao exirativismo, na sua
economia do setor primário.
O Estado do Acre, era, também, em grande
parte dependente dos produtos coletados na floresta. O valor da produção exirativista, no período
1960-1970, foi duas vezes maio-r~ que ovalóralcançado para os produtos agrícolas.
Já o Território Federal de Rondônia apresentava uma situação de rápida modificação na sua
base econômica. No período de 1960-1967, o valor médio da produção extrativista fôra cinco vezes
maior, do que o valor da produção agrícola (anotando-se Cr$2.419 mil cruzeiros para castanha-dopará, borracha e madeiras, contra apenas CR$521
mil para a produção agrícola de arroz, milho, feijão
e mandioca).
Já no~ rE:sultados do Censo Agropecuário de
1970, o valor de Cr$15.323 mil, para a produção extrativa vegetal, comparado ao de Cr$9,205 mil para
a produção agrícola, apresentou uma relação de
apenas uma vez e meia maior.
Esta circunstância decorre das gr~mâesmodifi
cações que se efetivaram e estão em curso em Rondônia:
a) - a consolidação da BR-364, Cuiabá-Porto
Velho, que possibilitou o
acesso ao "hinteriand" e vinculou Rondônia ao
Centro-Sul dinâmico;
b)- as migrações espontâneas em busca das
terras férteis da parte central do Território, depois
amparadas pela programação do INCRA, por via do
estabelecimento de uma constelação de Projetes Integrados de Colonização, que levaram ao assentamento, no período 1970 a 1995, de 53.876 fammas,
ocupando uma área total de 4.321.087 hectares, distripuídas em 50 projetes;
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·c) _.-.- a- abertura de frentes de mineração de
cassiterita,_ minªrig__Qe__eganhQ,_qu!Lç_onstitYem_ªProvíncia Estanífera de Rondônia;
- d) o esvaziamento do setor tradicional exirativista, em favor do crescimento rápido da produção
agrícola e pecuária de Rondônia, como consequência dos fatos anteriores.
- A produção agrícola, nos primórdios de Rondônia, era inexpressiva. Importavam-se praticamente
todos os alimentos. O suprimento de carne bovina
via-se na dependência das importações da Bolívia.
O consumo de leite restringia-se às camadas sociais
mais aquinhoadas, à base do leite condensado ou
em pó.
Com o crescimento da população de Rondônia,
era de esperar a intensificação da produção agropecuária.-Convém lembrar que a população do Estado
saltou de 36.935 habitantes, em 1950, para 491.069
habitantes em 1980, tendo alcançado, no Censo Demográfico de 1991 a cifra de 1.130.000. Na contagem da população de 1996, procedida pelo IBGE,
_chegou-se a 1.221.290 habitantes.
O crescimento da população deu-se às custas
das migrações de "sem-terras", antigos trabalhadores rurais, meeiros, arrendatários ou de pequenos
produtores, que traziam consigo uma pré-qualificação, ainda que módesta, é a vontade de adquirir o
seu pedaço de terra.
Assim, Sr. Presidente, ocorreu o crescimento da
produção agrícola, o crescimento do rebanho bovino e
o crescimento do número de estabelecimentos.
Em 1950, logo depois da criação do Território
Federal do Guaporé, o número de habitantes era de
36.935; o número de estabelecimentos era de apenas 530 e a área dos estabelecimentos era de
.693.775 hectares.
Vinté anos depois, em 1970, o número de habi_tantes subira para 111.064; o número de estabeleci-mentes ascendera para 7.082 e a áre.aJotal dos estabelecimentos subira para 1.631.640 hectares.
Em 1991, o Censo promovido pelo IBGE identificava uma população de 1.130.000 habitantes; o
número de estabelecimentos ficou em 33.036 e a
área total -dos estabelecimentos ascendera para
5.066.900 hectares.
Aos muitos que acusam Rondônia de destruidora de seus recursos naturais, impõe-se indagar
como estaria Rondônia se não tivesse tocado em
sua cobertura llorestál-e se não a houvesse alterado. Como teria Rondônia seus 137 mil hectares de
cafezais, que produziram na safra 1995, 171.235 toneladas de café e que colocam o Estado como o

Maio 1997

ANAJS DO Sffi'ADO ~EM-L

quarto produtor nacional; seus 34 mil hectares de
cacauais, que produziram 15.871 toneladas de cacau em amêndoas, destacando-se como o segundo Estado produtor, apesar dos preços baixos e
da alta incidência da enfermidade 'vassoura-debruxa'; e os seus 18 mil hectares de seringais de
cultivo?
Como teria o Estado de Rondônia produzido
713 mil toneladas de grãos, na safra 1995, (arroz,
262.437 toneladas; milho, 370.180 toneladas; feijão, 81.000 toneladas) se não fosse às custas do
desmatamento de 534 mil hectares de florestas/ano? Como poderia ter produzido, em 1995,
708 mil toneladas de raízes de mandioca, a insubstituível mandioca da alimentação cabocla, que
transformada em farinha alcançaria uma produção
de 236 mil toneladas?
O rebanho bovino é o terceiro da região amazónica, e contava, em 1995 com um efetivo de
4.440.967 cabeças, figurando na escala nacional na
13a. posição relativa. O importante componente alimentar do rondoniense, a proteína de origem animal, provém de seu próprio rebanho, que mantém
uma relação de quatro cabeças/habitante, enquanto
que a relação do rebanho nacional é de uma cabeça/habitante.
O abastecimento de leite está em franca evolução, dada a formação de uma bacia leiteira expressiva nos municípios de Ouro Preto d'Oeste e Jaru,
com importantes indústrias, uma de porte transnacional, ali fixadas.
O Anexo 01, 'Produção Agropecuária, Evolução 1975/1995', informa as produções de arroz. milho, feijão, mandioca,algodão herbáceo, café, cacau
e rebanho bovino.
As considerações iniciais que faço em tomo
da agropecuária de Rondônia, não me permitem
esquecer o compromisso que o Governo do Estado, a sociedade rondoniense e a classe política,
passaram a ter com a utilização dos recursos naturais, com as suâs florestas, desde o ano de
1988, quando foi editado o Decreto Estadual n•
3.782 que estabeleceu o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, logo depois reforçado pela Lei
Complementar n• 52, de 20 de dezembro de 1991
votada e aprovada pela Assembléia Legislativa
EstaduaL
Nos meus próximos pronunciamentos trarei ao
conhecimento desta Casa, a atualidade, a evolução,
passo a passo, os percalços e a longa caminhada
que o setor agropecuário do meu Estado tem pela
frente e para a qual conta e contará com o indispen-
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sável apoio do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Muito _obrigado
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-A Presidência lerrora aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, às 14
horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 68, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 324, de 1997- art. 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n• 88, de 1996
(n• 1.240/95, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera os arts.
1° e 20 da Lei n• 7.716, de 5 de janeiro de 1989,
que define os crimes resultantes de preconceito
·de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art.
140 do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro
de 1940.
(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, e da votação do
Requerimento n• 326, de 1997, de tramitação conjunta com o Projeto de Lei do Senado n• 52, de
1997)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 44, DE 1995
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 44, de 1995 (n• 3.051/89, na Casa de origem), que dispõe sobre as Colónias, Federações e
Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o parágrafo único do art ao da Constituição
Federal, tendo
Pareceres sob n•s 203, de 1996, e 157, _de
1997, da Comissão de Assuntos Sociais, 12'pronuniamento: favorável; e 22 pronunciaÍÍiento (reexarne): favorável, com emendas nOs 1 a 3-CAS que
apresenta.

-3REOUERIMENTO N2 292, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n•
292, de 1997, do Senador lris Rezende, solicitando,
nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei
do Senado n• 60, de 1997, de sua autoria, que toma
obrigatório o uso de dispositivo de segurança em
tanques e recipientes de combustíveis líquidos e gasosos.
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-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 204, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n 2 204, de 1993 (nº 731/91, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafos ao art. 6º da Lei
n 2 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o
repouso semanal remunerado, tendo
Parecer favorável, sob nº 125, de 1997, da Comissão de Assuntos Sociais, com voto contrário do
Senador Casildo Maldaner e, com voto vencido, em
separado, do Senador Osmar Dias.

-5PARECER Nº 165, DE 1997
Discussão, em turno único, do Parecer nº
165, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 53, de 1995, que acrescenta parágrafos ao art. 14 da Constituição Federal, dispondo sobre a ação de impugnação de mandato eletivo, concluindo pela apresentação de Projeto de
Lei do Senado que dispõe sobre a ação de impugnação de mandato eletivo a que se refere o art.
14, §§ 1O e 11, da Constituição Federal e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h59min.)

recer nº 195/97 -CAE, tendo usado a palavra o Sr.
SérgioMachado.ÀComissãoDiretorapararedação
final.
Leia-se:
Aprovado, após a Presidência prestar esclarecimentos relativamente à retificação no Parecer
nº 175/97-CAE, tendo usado da palavra o Sr. Sérgio Machado. À Comissão Diretora para redação
final.
ATA DA 56° SESSÃO NÃO DELIBERATIVA
REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 1997
(Publicada no DSF, de 1O de maio de 1997)
RETIFICAÇÃO

Na página 09372, 2 2 coluna,
Onde se lê:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 3~ Sessão Legislativa Ordinária da 5~
Legislatura, Realizada em 16 de abril de 1997, às
18 horas.
Leia-se:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

s• Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 3• Sessão Legislativa Ordinári~ dôi!
5~ Legislatura, realizada em 16 de abril de 1997,
às 18 horas.

......................................................................................................
(OS.

N~>

12623197)

(*) EMENDAS AO
PROJETO DE LEI Nº 2197- CN

--MENSAGEM
ATA DA 55!! SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 1997
(Publicada no DSF, de 9 de maio de 1997)
RETIF/CAÇÃO

No sumário da ata, à página 09323, 2a coluna,
no item 2.3 - Ordem do Dia, Projeto de Resolução
n257, de 1997,
Onde se lê:
Aprovado, após a Presidência prestar esclarecimentos relativamente à retificação no Pa-

N2213, DE 1997-CN
(N2 431197, na Origem)··Ementa: "Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 1998 e
dá outras providencias•.
(') Publicado em suplemento à presente edição.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
12-5-97
Segunda-feira
16:30- Embaixador da República Tcheca, Senhor
Antonín Blazek

--------------- --------
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Ata da 58! Sessão Deliberativa Ordinária
em 13 de maio de 1997
3!. Sessão Legislativa Ordinária, da 5()!!. Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ronaldo Cunha Lima e Joel de Hol/anda
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

da Silva.

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 _ Casildo Maldaner - Coutinho Jorge _ Edison Lobão _ Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes _ Epitácio
Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra Francelino Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo_
Gerson Camata- Gilvam Borges- Guilherme Paimeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres _ João
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra _
José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto
Arruda - José Samey - José Serra - 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 - Romero Jucá Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião
Rocha - Sergio Machado - Teotõnio Vilela Filho Valmir Campeio - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa ·o comparecimento de 72 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

A ·sRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Srl's e Srs. Senadores, neste 13 de maio, Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo, venho homenagear o escritor brasileiro Afonso Henriques de Uma
Barreto, nesta sessão de comemoração proposta
pelo Senador Abdias Nascimento.
Afonso Henriques de Uma Barreto nasceu no
Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881 e morreu na
2
mesma cidade em 1 de novembro de 1922. Era filho de João Henriques - filho de uma antiga escrava, Carlota Maria dos Anjos, e de um português que
não o reconheceu. Tipógrafo, quis ser médico, mas
a vida o obrigou a renunciar a esse sonho. A mãe,
Amália Augusta, professora primária, também de origem humilde, era filha de uma escrava liberta, de
nome Geraldina Leocádia da Conceição. Amália Augusta, cuja vida foi marcada pelas angústias que a
pobreza lhe impunha, acabou dando um salto para o
casamento. Foi morar em Laranjeiras e ali nasceu o
escritor, que passou pela dolorosa experiência de
perder a mãe aos seis anos de idade.
Lima Barreto teve uma vida de muitas dificuldades. Viveu no subúrbio de Todos os Santos, perto
do Méier. Diferentemente dos irmãos, que cresceram sem instrução, Lima Barreto era afilhado do Visconde de Ouro Preto - amigo de seu pai.·, que assumiu os custos de seus estudos.
· ·O escritor passou a vida lutando contra todas as
intempéries. Teve que assumir o sustento dos irmãos
naturais e dos filhos da segunda mulher de seu pai. A
sua válvula de escape foi a bebida. Seu trabalho não
foi reconhecido em vida e só com a biografa de Francisco de Assis Barbosa, 34 anos depois da sua morte,
a intelectualidade tomou conhecimento de livros
como O Triste Fim de Policarpo Quaresma Para
muitos estudiosos, a condição de mulato e pobre talvez tenha sido definitiva para o veto à sua entrada na
Academia Brasileira de Letras.
O olhar agudo para os costumes dos subúrbios
do Rio caracteriza a sua obra. "Há quem o confunda

O tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente será dedicado a comemorar o 1162 aniversário do escritor brasileiro Afonso Henriques de
Uma Barreto, nos termos do Requerimento n2 290,
de 1997, do Senador Abdias Nascimento e outros
Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias
Nascimento.(Pausa.)
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so-

i'sticação de sua cultura", disse o Professor Santos.
A obra de Lima Barreto - articulista, critico,
missívista, memorialista e ficcionista - consistiu eri:
-~omeníários dos acontecimentos históricos, políticos
a sociais de seu tempo, com também numa paisa·
gem retratada das redações de jornais, do ambiente
suburbano do Rio de Janeiro, dos meios políticos e
da classe média da sociedade brasileira.
Viveu 41 anos e deixou 17 livros. Sua última
;>ublicação em vida foi Vida e Morte de M. J.-Gonza:
ga de Sá, em 1919.
Sua existência difícil e amarga foi tumultuada
pe!as entradas e saídas de hospícios pelo abuso de
álcool e vida desregrada. Hoje em dia o alcoolismo é
mais tolerado. Não seria o caso de internar em hos·
;:ício alguém que se encontrasse embriagado nas
ruas. À sua disposição estariam os Alcoólicos Anôrii·
mos e tantos outros tratamentos, e ele não teria sofrido tanto. Sua doença era certamente social.
Apesar de viver num ambiente adverso, nos
primeiros anos deste século, escrevia sobre a 11e.
cessidade de se levantar a verdadeira história da es·
cravidão negra no Brasil.
Se estivesse vivo, certamente poderia comen·
iar a grande exposição que ocorre no Salão Negra
do Senado Federal sobre o Descobrimento do Bra·
si!. Ao visitá-la, pude refletir sobre o desejo desse
grande brasileiro e pe~eber que meu discurso nãc
poderá, como fez Lima Barreto em seus escritos,
descrever o Descobrimento do Brasil.
A questão raça-preconceito racial fica clara nc
"diário intimo" de suas obras, organizado sob a dire·
ção de Francisco de Assis Barbosa. Reproduzo aqui
um trecho desse diário:.
"Há dias, por motivos de minha profis·
são, fui obrigado a entrar na Secretaria de
Estado das ·Relações Exteriores. Vestia-me
mal, é fato. mas entrava certo de que era ci·
dadão brasileiro, homem de algum cultivo,
cumpridor dos meus deveres e, sobretudo,
protegido da crença que, tendo freqüentado
uma dessas nossas escolas superiores, mereceria dos contínuos de lá o tratamento que
se dá ao comum dos mortais. Enganei-me.
Dirigi-me ao contínuo, no primeiro pavimen~
to, que com a habitual morgue dos altos e
baixos funcionários, aconselhou-me que subisse. Até aí pisava no Brasil, agora, parecia-me, passava a fronteira Dois contínuos,
enfardelados em amplas sobrecasacas pre-

tas com botões dourados, ocupavam-se, pachorrentamente, em cortar jornais, original
ocupação dos contínuos da Secretaria do
-Exterior.
Medroso do meu ato, ousei interromper-lhes a tarefa;
- Precisava isso assim, assim; os senhores podem, etc.
Os dois respeitáveis funcionários olharam-me de alto a baixo e, entre complacente
e~desdenhoso, um deles disse•me:
-Entra.
Fiquei atônito. Nunca fora assim tratado em departamento da administração brasileira e demais naquele sotaque estrangeiro!
Prudentemente entrei, sentei-me, conforme
aconselhava
magnifico
das
~~ nossas relações exteriores~ -Tinha- soo mfm
uma delgada cadeira dourada meio suja. Em
tomo, um salão ·lustrado, amplo e meio escuro; e o teto de estuque tinha pelos cantos
~ a·a:rmorial de algum visconde apressado. O
estuque encantou-me e, embora sob o peso
daquela afronta, interessou-me o relevo
dele, as armas do escudo, os florôes, os grifos, etc. etc. etc.
De quem fora aquilo? Não sabia. O dinheiro que o fizera, entretanto, era fácil de se
dizer donde vinha E, não sei corno, eu vi uma
grande fazenda: a senhorial casa acaçapada,
numa meia laranja de morro branco de cal,
enrubescer sob o banho da luz da aurora; as
vacas mugiam no curral próximo; o terreiro
fronteiro era corno vasto lençol estendido. Da
senzala, sem que sequer ouvissem o gorjeio
dos pássaros, em filas cerradas, saíam, sob o
peso do cativeiro, algumas centenas de negros. Aquela viva linha negra ·ã eStender, silenciosa, humilde, tinha a energia oculta de
um filete que se infiltra pela terra adentro. Depois de furar cem metros, rebenta aqui corno
uma fonte cristalina; se mais desce, mais
pressão e mais temperatura ganha, e complexidade na composição; voltando à flor da terra, é agora termal; se mais baixo vai, mais forte fica, e lá, nos profundos recessos do plane~ ta. coniPiica. revoluciona, baralha, e provoca
vulcões. lá ia a fila negra unida, cerrada, por
entre os cafezais ...
Olhei o escudo, as fantasias heráldicas, as armas de galés e, de mim pra mim,
pensei:

-me

--
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- Doce fila negra que mourejaste no
cafezal, está ali também naquele níveo escudo; tu entraste nele sem querer; foste aí
pela fatalidade das cousas e essa ...
-Não é isso que você quer?, disse-me
o contínuo.
- E eu acabei de raciocinar:
- ... e essa, não há barões, viscondes,
duques e reis que a desviem.
Com relação à questão racial, o seu discernimento é notável. Não lhe escapa o disfarce sutil do
preconceito. Esse só poderia ser Lima Barreto, que
emocionou-me com o fabuloso romance Clara dos
Anjos, prefaciado por Sérgio Buarque de Holanda.
'Clara do Anjos é o relato da vida de
uma pobre mulata, filha de um carteiro de
subúrbio, que, apesar das cautelas da família, é iludida, seduzida e, finalmente, como
acontece tantas vezes nesses casos, é desprezada. O autor da façanha é um rapaz
branco, de condição social superior à da vítima. É uma história em que Lima Barreto
tenta pintar em cores realistas o drama tão
comum de outras 'Claras dos Anjos', de outras mulatinhas do mesmo ambiente. O romancista procurou fazer de Clara dos Anjos
uma figura apagada, e não uma mocinha
audaz que se oferece corajosamente ao perigo. Clara vive fechada, não vai à rua sozinha, não tem amigos. Mesmo assim, não
escapa às garras do aventureiro. É como se
nela Lima Barreto quisesse resumir a fatalidade que persegue as moças de sua cor. 'A
priori', diz ele, 'estão condenadas e tudo e
todos parecem condenar os seus esforços e
os dos seus para elevar a sua condição moral e social'.
Sofrendo na própria carne o problema
do negro e do- mulato, ele escreve o romance dessa fatalidade que persegue o homem
e a mulher que são julgados pela cor e não
pelo valor pessoal.
Claro dos Anjos é iludida e traída porque é mulata; o rapaz branco que a ilude e
despreza não sofre qualquer espécie de represália, justamente porque é branco.'
O final do livro é tocante.
• ...Clara ergueu-se da cadeira em que
se sentara e abraçou muito fortemente a sua
mãe, dizendo, com um grande acento de desespero:
- Mamãe! mamãe!

- Que é minha filha?
- Nós não somos nada nessa vida. •
___ Hoje,dia 1:3, deixamos de ser nada. Existimos.
Como disse a personagem de ficção, mas tão real.
Hoje, as Beneditas, as Chicas, as Claras dos
Anjos, os Abdias, as Marinas e tantos outros existimos e estamos assumindo cada vez mais a possibilidade de reformular, de mudar a sociedade através
de uma forma diferentede luta, hita pela paz.
Nesta homenagem a Lima Barreto, brilhante
escritor, por iniciativa do também brilhante professor
e historiador que conhece essa causa, Senador Abdias Nascimento, eu diria que estamos vivendo um
novo tempo.
Queremos atingir o objetivo de construir uma
sociedade democrática e renovada, mas que necessita de alterações profundas na sua estrutura econõmica e política.
Afonso Henriques de Lima Barreto, tenho esperança e fé de que o reconhecimento da questão
racial como questão nacional será passo decisivo
para entendê-la como responsabilidade de todos os
que lutam pela edificação de uma sociedade justa,
igualitária e fraterna.
Só tenho que agradecê-lo. Obrigada, escritor.
Você deu o seu passo e deixou a sua histórica contribuição. Você existiu e continuará existindo para todos nós. A nossa homenagem, que, cheia de emoção, não deixa retratar a grande contribuição que,
com a sua luta, com a sua lucidez, com o seu conhecimento e com o seu intelecto, você deu à Nação
brasileira, para que ela pudesse ser mais justa, mais
razoável com os diferentes, com esses que, juntamente com os índios, puderam dar a este País o que
se chama miscigenação.
A você, com o respeito de quem conhece e admira os seus escritos, mas muito mais· as ·suas ações, que fizeram que eu pudesse, retratando o seu
desejo, caminhar nas sombras dos seus passos, do
seu conhecimento e estar hoje na tribuna do Senado
Federal, dizendo obrigada por suas obras, por seus
feitos, por seus atos e pedindo desculpas a você,
Lima Barreto, por ter vivido tão pouco, por ter sofrido
tanto e dado uma das maiores contribuições que um
negro brasileiro deu ao seu País.
Muito obrigada, Lima Barreto!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Abdias Nascimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO (Bioco-PDTRJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,

a

358

ANAIS DüSENADü_EEDERAL

Sr"s e Srs. Senadores, sob a proteção de Oiorum,
inicio este pronunciamento.
A passagem do dia 13 de maio tem sido motivo
de manifestações diversificadas, tanto na forma
quanto no conteúdo, ao longo desses quase 11 O
anos, desde a assinatura, em 1888, da chamada Lei
Áurea, que pôs fim a mais de 450 anos de escravidão dos africanos e seus descendentes neste País.
Por muito tempo essa data foi saudada como um
marco da luta pela liberdade em nosso País, símbolo da pretensa superação, no Brasil, das odiosas
barreiras que separam os diferentes grupos étnicos
em todas as sociedades multirraciais. Nas últimas
décadas, porém, por força da pressão exercida pelo
Movimento Negro, com o apoio dos seus aliados nas
arenas acadêmica e política, tem-se alterado substancialmente a visão dos brasileiros sobre a significação e a importância dessa data, com as previsíveis conseqüências no caráter das manifestações
que sobre ela se organizam: no lugar da festa, a denúncia; em vez de louvações à Princesa Isabel, reflexões críticas sobre um tipo de sociedade moldado
pela escravidão e a pesada herança legada pela forma como se deu a Abolição e a quem, na verdade,
ela beneficiou.
Diferentemente da versão edulcorada da História até pouco tempo atrás predominante em nossos
livros didáticos- e na qual muita gente ainda acredita, ou finge acreditar -, os motivos que levaram à
Abolição se encontram no terreno da política e da
economia. Nada têm a ver com a proclamada benevolência da família imperial, obrigada a extinguir a
instituição escravista sob a pressão de forças históricas irresistíveis. Dentre elas se destacam a Revolução Industrial - que provocou a obsolescência do
modo de produção escravista -, e, principalmente, a
resistência dos próprios negros, que com o tempo foi
ganhando mais e mais aliados e simpatizantes entre
os segmentos mais. sensíveis de nossas elites intelectual e política.
Realizada, bem ao gosto dos poderosos deste
País, num ritmo lento - muito lento, na verdade -,
gradual e •seguro•, a Abolição acabou resguardando
os interesses dos grandes fazendeiros e senhores
de escravos e também de nossa então incipiente
burguesia industrial. Nessa ordem, o que menos pesou foram as necessidades dos africanos e afro-brasileiros escravizados. Do contrário, não teriam sido
sumariamente rejeitadas as propostas, como a do
ilustre engenheiro negro André Rebouças, que postulavam realizar-se, simultaneamente com a Abolição, uma r.eforma agrária. Esta não foi feita então .~·--
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e ac;aiJou_nã() sEJ_ndo feitª _atéj1oje, gªr~r1_dq _grayes
problemas no campo, ao lado do inchaço de nossas
grandes cidades, origem de mazelas como o alto índice de criminalidade urbana, os menores abandonados, as favelas e assim por diante. E não foi feita
por um motivo muito simples: desejava-se garantir a
existência de uma reserva de mão-de-obra barata, o
que não seria possível se os negros libertos se
transformassem em pequenos proprietários rurais.
Desse modo, o 13 de maio de 1888 significou uma
grande farsa, na verdade a maior de nossa História.
Uma farsa que jogou a população afro-brasileira na
rua da amargura, de onde, cem anos depois, ela
continua tentando desesperadamente escapar.
Quis o destino que exatamente num 13 de
maio, no ano de 1881 -sete anos, portanto, antes
de se pôr fim à escravidão -, viesse à luz na cidade
do Rio de Janeiro, se não o maior escritor afro-brasileiro dE todos os tempos, certamente uma das maiores expressões de nossa literatura, independente de
origem étnica, e talvez o crítico mais contundente
das mazelas de nossa sociedade, sobretudo de nossas elites. Refiro-me a Afonso Henriques de Lima
Barreto, a quem convido a todos a render nossas
homenagens no dia de hoje.
Homem de grande cultura, adquirida fundamentalmente como autodidata, humilde funcionário
público que se tomou jornalista e escritor, a vida de
Uma Barreto foi uma constante batalha contra as
condições adversas impostas à população afro-brasileira em sua época. Situação que, infelizmente,
não mudou substancialmente nas sete décadas que
nos separam de sua morte prematura, aos 41 anos
de idade. Dono de uma obra extensa e variada, que
o levou a se candidatar, sem êxito, à Academia Brasileira de Letras, seu talento e valor literário só seriam reconhecidos muito tempo depois, consagrando-o, apesar de tudo, como um vencedor:
Nascido antes da Abolição e tendo vivido as incertezas que caracterizaram os primórdios de uma
República que, em certos aspectos, se mostrava
ainda mais reacionária do que a Monarquia que viera substituir, Lima Barreto não só testemunhou como
deu ressonância aos conflitos e dissabores do seu
tempo. Inconformado com a podridão do mundo que
o cercava, fez do jornalismo e da literatura suas ar- ·
mas na luta sem tréguas que travou diutumamente
contra a elite encastelada nas posições de poder
deste País. Ao mesmo tempo, como afirmou Monteiro Lobato, com tanta ou mais maestria do que Machado de Assis - outro afro-brasileiro guindado pelo
talento aos píncaros de nossa literatura -, Lima Bar-
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reto foi o cronista. da gente simples como ele, pois
fugia da literatura meramente contemplativa, bem
como à inoperância social do texto.
Com efeito, para Lima Barreto, a função da literatura e do jornalismo era "tentar reformar certas
usanças, sugerir dúvidas, levantar julgamentos adormecidos, difundir as nossas grandes e altas emoções em face do mundo e do sofrimento dos homens,
para soldar, ligar a humanidade em uma maíor":lãis
preocupações fizeram dele um homem antenado
não apenas com o seu tempo, mas também com o
futuro. Capaz de antever, por exemplo, os problemas ecológicos que o Rio de Janeiro enfrentaria
muitas décadas depois, prenunciados em artigos em
que apontava a desfiguração da cidade por obra da
especulação imobiliária, com o indispensável apoio
das autoridades municipais. Que, no afã de •remodelar" a então Capital Federal, derrubavam florestas,
aterravam a baía de Guanabara, especulavam com
os terrenos pantanosos de Copacabana, Ipanema e
Leblon, dando início a um processo de ocupação desordenada do solo urbano que responde por grande
parte dos problemas mais sérios que o Rio enfrenta
em nossos dias.
Voz solitária em seus ataques contra os especuladores e a degradação do meio ambiente, Lima
Barreto foi um crítico feroz da macaqueação arqÚitetõnica que pretendia fazer do Rio de Janeiro uma
cópia de Nóva Iorque e seus arr;:mha-céus: "Por
mera imitação daquela aglomeração humana, enchemos o Rio de Janeiro de descabelados sobrados
insolentes de cinco, seis andares (..•). Uma cidade
como a nossa, semeada de colinas pitorescas, arborizadas ou rão, que formam seu verdadeiro encanto,
se se seguirem essas construções, em breve ela
perderá seus horizontes originais (•..)". Apesar das
advertências de Lima Barreto, dia a dia o Rio de Janeiro vai perdendo seus encantos em favor da especulação imobiliária e_~e outras especulações.
Em outro artigo, publicado em 1921, Lima Barreto fornece uma sombria e precisa antevisão do futuro
daquela e de outras cidades brasileiras:
•A megalomania dos melhoramentos
atraiu para a cidade milhares e milhares de
trabalhadores rurais. E com o aumento da população, outros problemas se acrescentam; o
da água, o dos esgotos, o dos transportes. •
Pode-se constatar, assi!Jl, que os problemas
hoje enfrentados pela antiga_,capital, .envp!yendo o
bem-estar social, o planejamento urbano e a preservação da natureza, foram anunciados nos primeiros
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decênios deste século pela visão profética de Lima
Barreto. Muito. antes de esses mesmos problemas
desqualificarem essa cidade em suas pretensões de
sediar os primeiros Jogos Olímpicos do século XXI. ..
Embora não chegasse a ser propriamente um
marxista - foi mais _ lnfl!lenciado pelo liberalismo
spenceriano e pelo anarquismo de Kropotkin -, poucos so.uberam em sua época reconhecer a significação política da Revolução Russa de 1917. Assim
_como poucos tiveram_tanta lucidez ao analisar os
problemas sociais do período imediatamente subseqüente à Primeira Guerra Mundial. Seus escritos
sempre manifestavam a sincera intenção de libertar
as massas, o que acabaria por tomá-lo partidário do
maximalismo. Vendo na burguesia legiferante a força reacionária que impedia, entre nós, as reformas
tomadas inadiáveis pelos novos tempos, desmascarou sua aliança com os plutocratas e latifundiários
da aristocracia rural, e por diversas vezes se manifestou favorável a uma revolução no estatuto da terra. Também se interessou pelos Estados Unidos,
devido ao tratamento desumano de que então eram
vítimas os afro-americanos. Censurou duramente o
expansionismo imperialista daquele país que, por
meio da "diplomacia do dólar", ia, em sua perspectiva, convertendo o Brasil num autêntico protetorado.
Outro alvo predileto dos ataques do grande escritor era o futebol, que ele ridicularizava em suas
crónicas com todo o sarcasmo de que era capaz.
Antes que alguém aponte nisso uma contradição,
por ser ele tão ligado às coisas do povo, deve-se ter
em conta que esse esp:>rte não era então absolutamente popular, Pelo col"!trário: tratava-se de um esporte de elite, cujo acesso tentava-se vedar aos pobres, em geral, e aos negros, em particular. Daí a
sagrada fúria com que Lima Barreto tratava seus
praticantes, fúria essa que só fez crescer quando o
Presidente Epitácio Pessoa tomou a iniciativa de
proibir a convocação de jogadores .negros para a
Seleção brasileira que participaria de um torneio internacional.
A polícia de então, precursora da instituição
que hoje nos acostumamos a ver associada à tortura
e ao massacre de pessoas indefesas, não poderia
escapar ao garrote de sua pena:
•A polícia da República" - escreveu
- Lima Barreto no conto Como o homem chegou - é paternal e compassiva no tratamento das pessoas humildes que dela necessitam; e sempre, quer se trate de humildes,
quer de poderosos, a velha instituição cumpre religiosamente a '~i. Vem-ihe dar o res-
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peito que aos políticos os seus empregados
tributam e a procura que ela merece desses
homens, quase sempre interessados no
cumprimento das leis que discutam e votam."
Atualíssimo, como se vê, inclusive na referência à classe política...
República dos Bruzundangas - esse o termo
cunhado pelo sarcasmo de Lima Barreto para cognominar o Brasil de então, que, desafortunadamente, continua a ser o Brasil de hoje: República das falcatruas, das trapalhadas, dos conchaves. Enquanto
nos tempos coloniais os poetas comparavam o Brasil, por seus contornos geográficos, a uma harpa,
Lima Barreto o via como um presunto, e assim explicava sua alegoria:
"Até aqui não tinha sido comido. Mas
tem sido roído. Roem-no os de fora. Roemno os de dentro. Mas não há meio, quer uns,
quer outros, de o deglutirem completamente.
O diabo da perna de porco resiste à voracidade interna e externa de uma maneira perfeitamente milagrosa. •
Vivesse em nossos dias, decerto que Lima
Barreto iria juntar-se, em sua indignação,
fi[elras da luta contra o entreguismo dos que, em sua fúria
globalizante e supostamente modemizadora, exercitam os dentes roendo, sem muito pudor, o patrimõnio nacional.
Se toda essa competência e coragem o tomariam admirado não somente pelos amantes das Letras, mas também pelos simpatizantes de todas as
causas libertárias neste País, a vida de Lima Barreto
foi uma verdadeira síntese das injustiças e sofrimentos que marcam até hoje a existência do povo afrobrasileiro. Sua mãe morreu em 1887, vítima de tuberculose galopante, doença que grassava nos cortiços do Rio e cujo combate as autoridades sanitárias
preteriram em favor da luta contra a febre amarela.
Explica-se: enquanto esta vitimava os brancos, sobretudo imigrantes, que não haviam desenvolvido os
anticorpos correspondentes, aquela atacava preferencialmente os negros, cuja condição financeira
não favorecia os cuidados higiénicos e alimentares
capazes de protegê-los. Contra todas as dificuldades, Lima Barreto ingressa, em 1897, na prestigiosa
Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em busca de
um diploma de Engenharia que jamais conseguiria
obter. Como se não bastasse a perseguição declarada de professores confessadamente racistas, em
1903 seu pai fica louco, o que o obriga a abandonar
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os estudos para sustentar a família. É quando começa a trabalhar no Ministério da Guerra como simples
amanuense, função humilde que desempenhará - a
despeito de sua cultura - até ser aposentado em
1918, como 'inválido para o serviço público', em razão do alcoolismo. O mesmo vício que já o levara algumas vezes ao hospício e que acabaria contribuindo para sua morte prematura, em 1922, por colapso
cardíaco.
Sobre esse talentoso e sofrido escritor, o renomado crítico Jackson de Figueiredo emitiu. esta opinião:
'Lima Barreto é, entre nós, na verdade,
u1ipo perfeito de analista social, mas um analista que combate, que não ficou como Machado de Assis, por exemplo, no círculo de
uma timidez intelectual esquiva ao julgamento.
Ele não se limita a mostrar todos os fundos da
cena, o que vai pelos bastidores da vida; toma
partido, assinala os autores que falam a linguagem da verdade, mostra o que há de falso,
de mentiroso na linguagem dos outros(.••).
Não tem as delicadezas, as intenções filosóficas de Machado de Assis, veladas pelo sorri-

sp_céticQ. Ant~~_1.1m fort~,_@l_coteia_os~~ndi: _
lhões da dignidade nacional. •
A prolífica obra de Uma Barreto inclui os roman-

ces Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste
fim de Policarpo Quaresma, Numa e a ninfa, Vida e
morte de M. J. Gonzaga de Sá e Gsara dos Anjos,
além da sátira Os Bruzundangas e de numerosos
contos e crõnicas reunidos em diversas coletãneas.
A melhor versão da nossa história de africanos
e de afro-brasileiros só nós mesmos, com nossas razões de vida, podemos contar. Na versão de Lima
Barreto, essa é uma história trágica, de sofrimento e
revolta, de crueldade, desespero e ódio: Mas também -e talvez mais que tudo- de imenso amor por
uma terra que nós inventamos com trabalho e sangue, que nós construímos com nossos bagos de esperma e lágrimas e esperanças, mas que, em troca,
só nos tem dado o desprezo, a humilhação, a exclusão. Graças, porém, à luta tenaz de homens como
Lima Barreto, competentes desmistificadores das
verdades oficiais. o Brasil vem, pouco a pouco, tomando consciência de seus probbm<>s mais graves
-o racismo dentre eles -, e procurando mau;;:m,. <!e
resolvê-los.
Nossa homenagem, pois, neste 13 de maio, a
esse grande negro, a esse grande escritor, a esse
grande brasileiro, na certeza de que, onde quer que
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ele esteja, há de estar feliz vendo crescer o número
de brasileiros em geral, e de afro-brasileiros em particular, engajados de corpo e alma na busca de cura
para as mazelas que sua pena magistral acuradamente apontava, há tantas e tantas décadas.
Axé, Lima Barreto!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrada a lista de oradores inscritos para homenagear o
escritor Lima Barreto.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
PARECER N2 207, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício "S" n2 36, de 1997
(1.097/97, na origem), do Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando
solicitação do Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 12 semestre de 1997.
Relator: Senador Pedro Simon
1- Relatório
Vem a esta Casa ofício do Senhor Presidente
do Banco Central do Brasil encaminhando solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
para emissão de Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), cujos recursos servirão ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no 12 semestre de 1997.
O pleito está submetido aos termos da Resolução n2 69/95, que dispõe sobre limites globais e condições para as operações dEn:rédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e suas autarquias, inclusive o lançamento de títulos
da divida pública.
A emissão de LFTRS, ora sob análise, apresenta as seguintes características:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n2 3, deduzida a parcela a ser definida pelo Senado Federal;
b) modalidade: normativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto Lei
nº 2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até (cinco) anos;

e) valor nominat. f'l_$1,00 (SELIG);
. f) ca1<3cterísticas dos títiJIO~é! serem substituídos:
SELIC
Títulos

Vencimento

531826
531827

15-5-97
15-5-97

Quantidade
178.056.769.178
45.295.391.838

Obs.: Como pode ser observado, a quantidade
total de. títulos é de 223.352.161.016 LFTRS. Este
montante decorre do fato da emissão dos referidos
títulos ter sido efetuada em 4-5 e 15-5-92, quando a
moeda vigente era o cruzeiro, que foi transformado
em cruzeiro real, com a divisão por 1.000, e em real,
com a divisão por 2.750. O valor financeiro dos títulos, em 31-1-97, representa R$ 373.643.027,52.
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
SEUC
Colocação

Vencimento

Título

Data-Base

15-5-1997
15-5-1997

15-5-2002
15-5-2002

531826
531826

15-5-1997
15-5-1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n• 6.405 e 8.822,
de 15-12-72 e 15-2-89, respectivamente, e Decreto
n2 37.189, de 3-2-97.
O processo encontra-se adequadamente instruído, de acordo com as exigências do art. 13 da
Resolução acima referida.
O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre
a operação através do Parecer Dedip/Diare-97/0323
de 24-4-97, no qual analisa as condições para emissão dos títulos, tendo constatado q~,Je..-se encontra
dentro dos limites previstos, preconizando um percentual de rolagem de 94,69%, em função dos limites· de comprometimento já assumidos pelo Estado
do Rio Grande do Sul.
A dívida mobiliária do Estado do Rio Grande do
Sul atingiu, em 31-1-97, o montante de
R$6.656.923.426,12 (seis bilhões, seiscentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e vinte e três mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos),
representada,
em termos quantitativos, por
6.943.370.873.900 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS.
A operação sob análise resultará em alongamento do perfil da dívida mobiliária daquele Estado
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com vencimento dos títulos na seguinte proporção:
12,34% em 1997, 23,89% em 1998, 22,69% em
1999, 20,78% em 2000, 14,68% em-2001 e 5,61%
em 2002.
É o relatório.

11- Voto
O Estado do Rio Grande do Sul vem se caracterizando por adequado controle de sua dívida mobiliária, tendo preseindido de novas emissões de títulos públicos estaduais nos últimos cinco anos.
As disposições do Senado Federal, contidas na
Resolução nº 69, de 1995, tem sido rigorosamente
obedecidas pelo Estado, dentro da política geral de
controle do endividamento do setor público.
Especificamente no que se refere à dívida mobiliária estadual, a rolagem de títulos ora analisada
vem ocorrer em momento de significativas dificuldades no cumprimento do orçamento estadual, em função do decréscimo nas receitas efetivamente realizadas, fenômeno que tem sido também observado
na maioria das unidades da federação.
Por oportuno, cabe ressaltar que a situação de
inadimplência do Estado do Rio Grande do Sul,
apontada no citado Parecer do Banco Central do
Brasil, decorre de providências ainda em andamento
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal de Estados, conforme autorizado
pela Resolução n2 70, de 1995, deste Senado Federal, especificamente em relação à finalização de negociações com a Caixa Econômica Federal, que objetivam solucionar os débitos ainda pendentes.
Adicionalmente, a situação de descumprimento
do disposto na Lei Rita Camata, também apontada
no referido parecer, vem sendo objeto de um processo de adequação por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme exposto na justificativa apresentada às folhas 42 a 46 do processo,
pretendendo-se a cqnsecução do patamar legal de
60% ao final do presente exercício orçamentário.
No sentido de manter os princípios que vem
norteando as decisões desta Comissão de Assuntos
Econômicos, em relação a matérias similares, e coin
base na avaliação da situação conjuntural que ora
se apresenta, considero adequada a rolagem de
parcela equivalente a 98,00% da dívida mobiliária
estadual, vincenda no 12 semestre de 1997.
Igualmente, com vistas ao perfeito conhecimento desta Casa sobre as condições de negociação dos títulos a serem emitidos, e ao exemplo do
que foi determinado para outras autorizações similares, consideramos adequado incluir os §§ 12 e 2 2 do

art. 22 e o art. 3°, no Projeto de Resolução ora submetido à apreciação dos ilustres pares.
Concluindo, pois, que se encontram atendidas
as condições estabelecidas na Resolução n2 69/95,
sou de parecer favorável ao atendimento do pleito
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos
terrnos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 1997

Autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do Sul a emitir; através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
(LFTRS), destinando-se os recursos ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 12 semestre de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul autorizado, nos termos da Resolução n2 69,
de 1995, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), para giro de
sua dívida mobiliária com vencimento no 12 semestre de 1997.
Art. 2º A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 3, equivalente à
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida
mobiliária do Estado vencível no primeiro semestre
de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei
n2 2.376, de 25-11-87;
d) prazo: até 5 (cinco) anos;
e) valor nominal: R$1 ,00 (SELIG);f) características dos títulos a serem substituídos:
SELIC

Títulos

Vencimento

531826
531827

15-5-97
15-5-97

Quantidade
178.056.769.178
45.295.391.838

Obs: Como pode ser observado, a quantidade
total de títulos é de 223.352.161.016 LFTRS. Este
montante decorre do fato da emissão dos referidos
títulos ter sido efetuada em 4-5 e 15-5-92, quando a
moeda vigente era o cruzeiro, que foi transformado
em cruzeiro real, com a divisão por 1.000, e em real,
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com a divisão por 2.750. O valor financeiro dos títulos, em 31-1-97, representa R$373.643.027,52.
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
SE L! C
Colocação Vencimento
15-5-1997
15-5-1997

15-5-2002
15-5-2002

Título

Data-Base

531826
531826

15-5·1997
15-5-1997

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nº 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis nº 6.405 e 8.822,
de 15-12-72 e 15-2-89, respectivamente, e Decreto
nº 37.189, de 3-2-97.
§ 12 A publicação do anúncio do leilão para
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita
com antecedência mínima de três dias de sua realização.
§ 2 2 O Estado do Flio Grande do Sul encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão
de Assuntos econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
Resolução.
Art. 32 No prazo máximo de quatorze dias após
concluída a operação de emissão dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registras
de compra e venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 42 A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar
de sua publicação.
Art 52 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1997. José Serra, Presidente - Pedro Simon, Relator Carlos Bezerra - Ney Suassuna - Onofre Quinan
- Ademir Andrade - José Roberto Arruda - Esperldião Amin - Hugo Napoleão - Waldeck Omelas
- BeiJo Parga - Jonas Pinheiro - Coutinho Jorge
- Eduardo Suplicy - Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Projeto de Resolução n• 59, de 1997, resultante do parecer que acaba de ser lido, 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. 42 da Resolução n2 37, de
1995, do Senado Federal.

363

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, que
dispõe de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB·AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o Diário Oficial, edição da última sextaieira 2 de maio de 1997, publicou o Decreto nº
2.2Hl,_d!!_30_ d.e ª!Jrjl_d!!J99]', que fixa o teto para as
importações realizadas pelas -empresas comerciafs
da Zona Franca de Manaus, no perkio de 12 de
·i'tiãiôâé··rs9Ta30-de abril de 1998, computados os
incentivos de que trata o Decreto-lei n• 288, de 28
de fevereiro de 1967, bem assim como outras normas aplicáveis às áreas de livre comércio.
Por esse Decreto, o Senhor Presidente da República, com respaldo dos Ministros Pedro Parente,
da Fazenda, Francisco Domelles, da Indústria e Comércio, e Antonio Kandir, do Planejamento, fixou em
trezentos milhões de Dólares norte-americanos a
cota para importações da Zona Franca de Manaus,
--:ce;- nas áreas de livre comércio, de sessenta e sete
milhões e quinhentos mil Dólares americanos, no
período que citei.
O Governo Federal, assim, dá números exatos
à possibilidade de utilização de cotas pela Zona
Franca de Manaus e pelas áreas de livre comércio,
já criadas através âe"lei a!)rovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo Senhor Presidente da
República.
No que diz respeito diretamente ao meu Estado, o Acre, verifico que para a área de livre comércio
de Brasiléia e Epitaciolãndia fixou-se uma cota para
importação de setecentos mil dólares, no período,
como já me referi anteriormente, de 12 de maio de
1997 a 30 de abril de 1998.
Mas o estranho em tudo isso, Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, é que já pelo segundo ano
consecutivo o Governo Federal fixa éóíã para a área
de livre comércio de Brasiléia e Epitaciolãndia, criada em 8 de março de 1994, através da Lei nº 8.854
- mas, até agora, essa área de livre comércio não
foi ofiCialmente implantada.
Já se completaram, portanto, dois anos e dois
meses desde que aquela zona de incentivo comercial e industrial foi criada pelo então Presidente Itamar Franco, em lei também subscrita pelo então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, e
pelo Ministro Aluízio Alves, da Administração.
Não se entende a demora na concretização do
que já está decidido, assinado, sancionado, publicado e provido de dotações específicas!
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É por essa razão que estamos cobrando do
Governo uma solução para a implantação da área
de livre comércio da Bras1iéia e Epitaciolândia. A lei,
como vimos, já foi votada pelo Congresso Nacional
e sancionada pelo então Presidente da República e
seus Ministros da área econômica em março de
1994. No ano r-assado, foi contemplada com uma
cota de US$70 mil para importação, e, nos próximos
doze meses, a cota será de US$700 mil. Positivamente, não se justifica que não venha a ser implantada efetivamente.
Isso está causando uma situação bastante difícil para a população desses dois Municípios e, sobretudo, para o comércio local. Muitas firmas já encerraram suas atividades em virtude da concorrência
desigual, existente com a área de livre comércio que
funciona no município boliviano de Cobija, que faz
fronteira com o Município de Brasiléia, dividido apenas pelo rio Acre.
Todas as gestões que poderiam ser feitas através do governo do Estado, dos Senadores, Deputados Federais, dos dois Prefeitos - de Brasiléia e de
Epitaciolândia - dos empresários de um modo geral,
todas as gestões, enfim, já foram desenvolvidas. A
mais recente ocorreu no mês passado, quando tivemos oportunidade de discutir esse problema com o
Ministro do Planejamento, Antonio Kandir, que reafirmou a promessa de que a implantação da área de livre comércio de Brasiléia e Epitaciolândia dependia
basicamente apenas de uma decisão do Conselho
de Política Externa, órgão que, embora integrado
por cinco ministérios, é efetivamente comandado
pelo Ministério do Planejamento. Mas até hoje, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse Conselho
não colocou em pauta a decisão de implantar ou não
a área de livre comércio no meu Estado.
Por outro lado, os empresários de Brasiléia e
de Epitaciolãndia, os Prefeitos Municipais, os Presidentes das Câmaras·de Vereadores e várias autoridades, inclusive parlamentares federais, solicitaram
uma nova audiência ao Ministro do Planejamento,
para tratar especificamente dessa questão. E já se
passaram mais de trinta dias desde que a solicitação
foi formulada sem que o Ministro do Planejamento
tenha marcado essa audiência, alegando, como já
disse, que depende da Câmara de Comércio Exterior, que, como se vê, é o escudo para tão cedo não
se decidir a questão.
Enquanto isso, a população saíre as consequências e o índice de desemprego nos dois municípios é muito alto, porque o comércio está praticamente falido, já que o preço das mercadorias na
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área de livre comércio de Cobija, que fica. em frente

à cidade de Brasiléia, apresenta uma diferença de
40 a 50% em relação aos preços praticados nos municípios de Brasiléia e de Epitaciolândia.
De modo que quero aproveitar a oportunidade,
quando o PresidenfedaHeplfblica baixa o decreto,
publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, fixãilao a cola de US$700 mil para importação pela
área de livre comércio de Brasiléia e de Epitaciolândia, para cobrar uma decisão do Governo: instala ou
não instala!
O que não se admite é essa atitude de estar
postergando uma solução que já foi autorizada por
lei. Sabemos que a equipe económica é contra a implantação de áreas de livre comércio, porque existem 36 projetas tramitando no Congresso Nacional
propondo também a criação de similares, em vários
Estados da Federação. Mas pelo menos se implantem as áreas que já foram criadas por lei, votadas
pelo Congresso, sancionadas pelo Presidente da
República, que já têm cota estabelecida para importação. É inevitável que o Governo venha a resolver
esse impasse, que já se prolongou por demasiado
tempo.
É, portanto, em nome da população do Estado
que represento, mais particularmente a dos Municípios de Brasiléia e Epitacio!ândia, que venho cobrar
do Ministro do Planejamento uma decisão definitiva
a respeito dessa questão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes. V.
Ex" dispõe de 20 minutos.
A SR! EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje, retomo a esta
tribuna para falar, novamente, de um tema que tem
sido uma preocupação constante em meu· mandato,
desde que aqui cheguei, eleita Senadora, depois de 23
anos de magistério, dentro de escolas, dentro das sa-•
las de aulas, de onde saí para assumir meu mandato
aqui no Senado da República.
Refiro-me à questão da educação.
As idéias, os sentimentos e as propostas que
trago aqui são, portanto, além de resultado do conhecimento e da consciência acumulada ao longo
dos anos, através de estudos e da participação sindical e política, também resultados da experiência vivida no cotidiano e diretamente junto aos professores, funcionários das escolas, alunos e familiares durante os meus 23 anos no exercício do magistério no
Estado do Rio Grande do Sul.
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Ao longo desta minha trajetória, especialmente
nestes últimos períodos, assistimos a um processo
sistemático de fragilização do processo educacional
do País como um todo, com o ensino público sendo
desvalorizado, em todos os seus níveis e, como decorrência, a rede privada de educação ocupando um
espaço cada vez maior, com custos cada vez mais
altos para aqueles que podem ou se dispõem a colocar seus filhos em escolas particulares.
Considerando a vergonhosa distribuição de
renda no País e, mais grave ainda, o fato da desigualdade educacional ser a grande responsável pela
desigualdade salarial, o problema da educação pública no Brasil eleva-se a um patamar estratégico,
tão ou mais importante do que qualquer um outro
tema da agenda deste e de futuros Governos, e,
sem revertermos esse quadro, dificilmente nos
transformaremos num país económica e socialmente
desenvolvido e justo.
Nesse sentido, respeitando e valorizando adequadamente o espaço para toda e qualquer forma
de educação, mas, por outro lado, levando em conta
que atualmente ainda somam 19 milhões os analfabetos e que 15% da força de trabalho não tem qualquer instrução, é inadiável definir, com transparência
de métodos e precisão de objetivos, o que se pretende, afinal, com o ensino público do País.
O enfrentamento dessa situação, em todas as
suas instãncias, seja federal, estadual ou municipal,
faz-se, é certo, com investimentos, com obras e
equipamentos, como vem fazendo o Governo, mas,
acima de tudo, é. fundamental apostar no aspecto
humano, n.a qualificação profissional dos trabalhadores em educação, dos administradores, dos funcionários de escolas, para que realmente obtenha-se
sucesso nessa empreitada e nesse investimento em
educação.
E, também, como já afirmamos desta mesma tribuna, além dos debates já realizados e sintetizados na
Lei de Diretrizes e Bases - LDB -, é urgente dotar o
País de um programa global de educação, que seja resultado da consulta com toda a sociedade organizada
e que responda a todas as questões de forma ampla,
coletiva, democrática e verdadeiramente eficiente.
Mas, se todos os cidadãos têm deveres e com_I?Jomissos, aos professores é atribuída a responsabilidade de levar adiante o projeto educacional definido, quer seja em nível nacional, estadual ou federal. Por isso mesmo, devem ser valorizados, superando a atual situação de afronta e falta de respeito
que se traduzem no pagamento médio de R$78,00
que percebem por um mês de trabalho.

365

Nem poderíamos dizer trabalho, talvez muito
mais do que isso: abneg_ação, patriotismo e amor ao
próximo. Basta refletirmos sobre as denúncias feitas,
ontem, pela imprensa nacional. Vimos que um milhão de pessoas no País ainda recebem menos do
que um salário mínimo. Pois, entre esse um milhão
de pessoas, estão professores, funcionários de escolas,· merendeiras, vigias, seguranças, zeladores,
enfim, pessoas que tratam diretamente de fazer a
educação. Não diferencio apenas o professor como
agente da educação; o funcionário da escola também é um agente da educação.
Assisti pela televisão - certamente, como muitos dos Srs. Senadores - que, em determinados Estados, ainda há prefeituras que pagam R$30 por
mês a uma merendeira. Isso é uma vergonha; é um
desrespeito!
Portanto, estamos aqui clamando ao Ministro
do Trabalho, que deu a declaração de que é crime
pagar menos do que um salário mínimo para o trabalhador de qualquer atividade, providências cabíveis. Estamos conclamando o Ministro da Educação,
que tem pautado a sua atuação, eficiente e dedicada, em função da melhoria da qualidade de ensino,
de merenda para todas as crianças, da introdução
da informática nas escolas, de provões para medir a
qualidade do ensino: podemos continuar com esta
situação, de o ser humano que faz a educação ganhar menos do que um salário mínimo? É a nossa
grande interrogação, para a qual queremos obter
resposta.
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V.~ um
aparte?
A SR• EMILIA F~RNAN(!ES - Ouço V. ~.
com muito prazer.
O Sr. Edison Lobão - Senadora Emília Fernandes, este problema do salário dos professores
vem de muito longe. Em verdade, os ·mfssos professores são muito mal remunerados em toda parte. É
incrível saber-se que, ainda hoje, paga-se menos do
que um salário mínimo ao professor. Devo considerar que realmente algumas prefeituras, sobretudo no
Nordeste, não têm condições de pagar um salário
elevado. E foi pensando nisso que, quando fui Deputado, apresentei um projeto estabelecendo que o
Governo Federal, através do FNDE, custeasse com
75% as despesas com professores e funcionários da
educação, ligados diretamente à escola. Essa seria
uma forma de ajudar as prefeituras e, conseqüentemente, de resolver esse problema salarial que, até
diria, é secular. Agora, o Governo Federal adota
uma medida parecida. O atual Ministro da Edi.Jcação
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tem, realmente, uma consciência profunda dessas
dificuldades e propõe-se a custear, coin os recursos
federais, parte considerável dos salários dos professores no interior do País. Creio que por aí vai-se melhorar um pouco esse problema. Não se vai resolver
ainda, porque, ainda assim, os salários não serão
elevados ao ponto do merecimento dos nossos professores e dos nossos funcionários que trabalham
diretamente junto à educação. Ainda há pouco,
apresentei um projeto de emenda constitucional, à
consideração do Senado, estabelecendo que o estudante rico pague a sua universidade. A minha preocupação está exatamente com o estudante pobre e
com o fato de que o Governo Federal cada vez investe menos nos Primeiro e Segundo Graus -que é
sua obrigação -, para poder investir cada vez mais
no ensino de Terceiro Grau. Então, o que proponho
é que o estudante rico, aquele que pode pagar o seu
estudo, a exemplo do que se faz no mundo inteiro,
também custeie o seu estudo aqui no Brasil, para
que sobre um pouco mais de recursos, tanto para a
universidade melhorar os seus sistemas, os seus laboratórios, os seus departamentos, como também o
ensino de Primeiro e Segundo Graus. Cumprimentos
a V. Ex"' pelo tema que aqui aborda com a competência de sua própria origem, que é o magistério.
A SR• EMIUA FERNANDES - Vejam, Srs. Senadores, quantos pontos importantes, com enfoques
talvez um pouco diferenciados, a serem debatidos
com maior profundidade.
Portanto, queremos ressaltar aqui •..
A Srl Benedita da Silva -Concede-me V. Ex"
um aparte?
A SR• EMIUA FERNANDES - Senadora, vou
avançar um pouquinho mais em meu pronunciamento e logo lhe concederei o aparte.
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o objeto
do meu pronunciamento é uma avaliação precisa do
que está acontecendo no meu Estado. Vivemos,
neste momento, um processo que coloca em cheque
toda essa situação, que inclui o clamor dos professores por valorização profissional, a real dimensão
que a sociedade dá à educação dos seus filhos e,
especialmente, o compromisso que as autoridades
têm concretamente com o ensino público do Estado.
Antes de mais nada, gostaria de lembrar aqui,
e o faço com satisfação, que o Professor e ex-Senador João Calmon sempre se dirigia ao Rio Grande
do Sul com satisfação, com sábias palavras, lembrando que o meu Estado foi um exemplo de patriotismo e cidadania por ter definido, na sua Constituição estadual, o percentual de 35% para investimen-
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to em educação, quando a Constituição Federal detemiina 25%.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Nobre
Senadora, peço desculpas por interrompê-la, mas é
para anunciar que vou prorrogar por 15 minutos a
Hora do Expediente, para V. Exª poder terminar o
seu pronunciamento e para podermos ouvir as comunicações inadiáveis que pretendem fazer três Senadores já inscritos.
A SR! EMILIA FERNANDES - Procurarei ser o
mais breve possível, Sr. Presidente.
Esse provimento maior de recursos, no entanto, não impede que a educação no Rio Grande do
Sul esteja passando por dificuldades, diante da extrema resistência na valorização dos profissionais
em educação, em todos os níveis, e diante da falta
de professores em sala de aula. Em pleno ano de
1997, ainda temos salas de aula sem professores,
especialmente na área de Matemática, Física e Química. O mais grave é a ausência de diálogo com a
categoria, com as suas entidades e suas lideranças.
É preciso que o País inteiro saiba que, em um
Estado seguidamente citado como de Primeiro Mundo, os professores estaduais ainda recebem pisos
salariais, salário básicos inferiores a um salário mínimo. Hoje o salário básico inicial de um professor no
Estado do Rio Grande do Sul é de R$111,71, acrescido de um abono de R$44,54, e os funcionários das
escolas têm um salário básico de R$121,46 e um
abono de R$40,19. Esse abono é para disfarçar a inconstitucionalidade, porque nenhum trabalhador palavras do próprio Ministro do Trabalho - pode receber salário inferior a um salário mínimo.
Portanto, é preciso destacar que esse piso salarial é pago para uma categoria, a de professores,
que conquistou urn plano de carreira, que estimulou
o estudo e o aperfeiçoamento, e cujo quadro é composto de 80% de profissionais com ÇLUSO superior.
Esse salário é pago para professores que já estão
cumprindo as 200 horas letivas definidas pela LDB
no final do ano passado, mostrando e demonstrando
a sintonia com as exigências atuais da qualidade e
produtividade. Essa é a injustiça que estamos aqui a
registrar, Sr. Presidente.
Concedo o aparte à Senadora Benedita da Silva, pedindo que seja breve, porque eu gostaria de
concluir a minha exposição e o meu raciocínio.
A Sr! Benedita Da Silva - Senadora Emília
Fernandes, quero ai>oiá-la na -sua intervenção. V.
Ex" fala a respeito da educação com propriedade,
conhecimento e vivência. O que V. Exª expõe, com
relação ao Rio Grande do Sul, é uma situação nacio-
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na!. Trata-se da falta de uma política nacional para o
piso salarial dos professores nos diferentes níveis.
Estamos assistindo hoje a uma falta de investimento
nessa área, que possa resgatar a cidadania desse
profissional. Outro dia, eu estava conversando com
a Domingas, que trabalha em minha casa, e ela me
disse que ganhava mais do que a professora dela.
Isso é uma discrepância, já que, para ser professor,
há necessidade de qualificação e de preparo. Por
conseguinte, a qualidade do ensino não pode ser - -boa. Parabenizo V. Ex', dizendo-lhe também que
continuo defendendo o ensino gratuito em todos os
níveis.
O Sr. Carlos Bezerra- V. Ex' me concede um
aparte?
A SR1 EMIUA FERNANDES - Logo lhe concederei o aparte, nobre Senador.
Sr. Presidente, gostaria de abordar ainda alguns pontos em relação à situação do magistério no
Rio Grande do Sul. Depois de esperar dois anos por
uma solução do novo Governo, recentemente, após
a manifestação de abril, os professores deram ao
Governo o prazo de um mês, ou seja, até o dia 15,
quando se realizará uma grande assembléia estadual da categoria; mas nada avançou. O diálogo não
existe, não houve nenhuma audiência com o Governador do Estado.
O que está acontecendo? Os professores têm
um objetivo muito claro neste momento, que é o de
exigir o reajuste de seus salários, que passa pela
cobrança do cumprimento da política salarial estabelecida, votada e aprovada dentro da Assembléia Legislativa em 1995 e já apresentada pelo atual Governador.
Foi elaborado um plano de recuperação salarial que abrangeria os anos de 95 e 96. O que_o
atual Governador fez? Cumpriu o ano de 95 e, quanto ao de 96, simplesmente esqueceu que há uma lei
estadual em vigor, não deu satisfação aos professores e nem recebeu a categoria
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma situação
de falta de diálogo e de confronto que se está estabelecendo. Estamos falando de uma entidade que
congrega os professores, que é o Centro dos Professores do Rio Grande do Sul, uma entidade que
tem mais de 50 anos, é respeitada e reconhecida internacionalmente e tem cerca de 100 mil associados. Portanto, é uma entidade que vem fazendo um
trabalho muito sério, não apenas na linha da valorização salarial, mas da qualificação dos professores.
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul
deveria estar dando uma resposta. Vejam o que pe-
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demos professores: para 1996, estava estabelecido
que seria concedido umreafuste de- fO%~ ein janeiro,
uma recuperação de 10% em julho, além de 1,96%
do reajuste semestral do mesmo mês, mais 9% devidos em dezembro passado, o que totaliza um reajuste de 34,48%.
Além disso, o magistério está cobrando também do Governo que ele se manife-.te a respeito de
46,72%, que foi concedido, em 1995, para os Procuradares do Estado do Rio Grande do Sul, para os
deh:~gados de polícia - não para o escrivão, para o
inspetor, mas somente para os delegados -, para os
oficiais superiores da Brigada Militar, que é a nossa
Polícia Militar do Estado; não foi dado para o PM
que faz a segurança de rua, que se expõe, que também está profundamente massacrado, como também não foi dado para o policial civil que faz o seu
plantão 24 horas na delegacia.
Enfim, estão pedindo o que chegaria ao reajuste de 205% para os professores e 163% para os funcionários de escola. Mas vejam que estamos tratando de um salário de R$111 ,00, o que daria um salário básico de R$341 ,00, inclusive dentro do que o
Governo tem dito, ou seja, que, para janeiro de
1998, o salário médio do magistério brasileiro será
de R$360,00.
O que estamos avaliando, neste momento, é o
que poderá acontecer, Srs. Senadores, agora no dia
15, quando se realizará a assembléia do magistério,
que já está no auge da sua capacidade de resistência. O magistério não deseja a greve, mas é o último
recurso de que muitas vezes dispõe para conseguir
os seus direitos e fazer ouvir a sua voz.
Estamos apelando ao Governo do Rio Grande
do Sul para que tome providências a respeito.
Diga-se de passagem, Senadores, que a Bancada Federal do Rio Grande do Sul, preocupada
com a situação, chamou os represeAtanies do Centro de Professores, na semana passada, aqui em
Brasília, onde deram o seu depoimento apresentando números, dados, a situação de miséria e de calamidade por que passam os professores, para tentar
interceder junto ao Governo, a fim de que ele converse com o Magistério, antes dessa assembléia,
para evitar decisões que, certamente, trarão prejuízo
a todos.
O Governador do Estado do Rio Grande do
Sul, Sr. Antonio Britto, não deu sequer resposta à
Bancada federal gaúcha, composta de Senadores e
Deputados Federais, tal é a desconsideração, tal é a
resistência ao diálogo. Hoje, recebemos notícia de
que a Secretária de Educação e o Secretário de Ad-
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ministração do Estado do Rio Grande do Sul foram
ao CPERS, hoje pela manhã, mas não apresentaram nenhuma proposta concreta; acenaram cem a
possibilidade de aumentar o abono, essa esmola,
essa migalha que complementa o salário, mas sobre
o qual não incidem vantagens e o qual o professor
não leva quando se aposenta.
Esse é o estado vergonhoso da educação do
Estado do Rio Grande do Sul! E estamos alertando
que o pior poderá ocorrer agora com a decisão da
categoria, que já tem lotado espaços cem mais de
vinte mil professores, o que significa não ser uma
decisão de minoria.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ~nadores, esse é
um desabafo e, ao mesmo tempo, um apelo ao Governador Antonio Britto- que está aqui em Bras ma e
não no Rio Grande para ouvir o magistério - para
que escute nossa voz como representante legítima
desse Estado.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex" um
aparte?
A SR~ EMILIA FERNANDES - Concedo o
aparte ao Senador Canos Bezerra. E peço desculpas à Presidência por ter extrapolado o meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Carlos Bezerra, apenas faço um apelo para que
V. Exª seja breve, porque a Senadora já está falando
com o tempo prorrogado.
O Sr. Carlos Bezerra - Serei rápido, Sr. Presidente. Nobre Senadora, V. Exª apresenta um quadro
tétrico da educação no Rio Grande do Sul. E o que
percebemos é que transformaram o Brasil num grande Nordeste. Se o Rio Grande do Sul -que é o Estado mais organizado do País, com um perfil econômico melhor- está assim, imaginem o resto do País.
O Brasil, na questão da educação, está numa das
piores situações do mundo, atrás do Paraguai e da
Bolívia, nossos vizinhos. Proporcionalmente, nós investimos muito menos em educação, e a política
econômica ainda continua concentrando riquezas,
com a alocação de recursos nas mãos de poucos
em detrimento da maioria. A denúncia de V. Exª é
grave e eu quero aplaudir sua manifestação corajosa na defesa da educação, que, para qualquer governante sério, no meu ponto de vista, deve ser a
prioridade número 1, o investimento número 1 que
qualquer país sério deve fazer pelo seu desenvolvimento. Parabéns a V. Ex", nobre Senadora.
A SR~ EMILIA FERNANDES - Concluímos, então, Sr. Presidente, reiterando que o espírito do nosso pronunciamento é o de contribuir para a solução
do impasse que vive, hoje, o magistério gaúcho e

QIJe pcx:l(3rá S(3 <l9ra.\lªLno J.Jia _15, Espero que o Governo se sensibilize diante do clamor do magistério
gaúcho - dos ecfucaâores e dos funcionários de es~
colas - e que, juntos, possamos construir algum
compromisso persistente em relação à educação no
Rio Grande do Sul, como exemplo para todo o País.
Muito obrtgada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Canos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
-sr. Presidente, do Congresso Nacional
Indico, em substituição à designação dessa
presidência, os senadores do PSDB que comporão
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida -Provisória:
MP Nº. 1.572
Publicação DOU: 30-04-97
Assunto:_Dispõe sobre o reajuste do salário míni-

mo.
Titular: Osmar Dias
Suplente: Lúdio Coelho
Brasília, 12 maio de 1997.- Senador Sérgio
Machado- Líder do PSDB
OF. 34/97-LPSDB _
Brasília, 12 maio de 1997
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais, indicar o Senador Jefferson Peres em
substituição ao Senador José Roberto Arruda, como
representante do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, na Comissão Paralamentar Mista de
Inquérito destinada a analisar o trabalho de crianças
e adolescentes no Brasil.
Na oportunidade, renovo protestos-de elevada
estima e distinta consideração. Senador Sérgio Machado- Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1
secretário em exercício, Senador Canos Patrocínio.

º

É lido o seguinte:
OF. Nº :34/47- BLOCO
Brasília-DF, 13 de maio de 1997
Senhor Presidemte,
Nos termos regimentais, dirijo-me a V. Exª para
comunicar a alteração na representação do Bloco
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Parlamentar de Oposição na Comissão de Assuntos
Econômicos.
O Senador Antônio Carlos Valadares, titular,
passa a suplente, e o Senador José Eduardo Outra,
suplente, assume a vaga de titular.
Atenciosamente, Senador· José Eduardo Outra, Líder do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Será
feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva para
uma comunicação inadiável.
Faço um apelo a S. Ex! e aos demais Senadores que farão comunicações inadiáveis, no sentido
de que obedeçam ao limite de tempo de cinco minutos, sob pena de iniciarmos fora do horário a Ordem
do Dia.
V. Ex! tem a palavra, nobre Senadora.
A SR" MARINA SILVA (Bioco-PT-AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)- Sr.
Presidente, SI% e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
quero registrar o meu constrangimento de ter que usar
esta tribuna para, mais uma vez, falar de episódios
que envergonham a população do Estado do Acre,
como é o caso da matéria hoje estampada no jornal
Folha de S. Paulo, de que os Governadores do Acre e
do Amazonas teriam negociado pagamento a políticos
para votar a favor da reeleição.
Lamento ter apenas cinco minutos. A reportagem, Sr. Presidente, dá conta de que, numa gravação em fita cassete, o Deputado Ronivon Santiago
diz o nome de mais quatro Srs. Deputados do Estado do Acre que teriam recebido dinheiro de governos e de empreiteiros para votar a favor da reeleição
e de que o dinheiro distribuído estaria em tomo de
R$200 mil para cada um. É o que diz a denúncia
gravíssima da Folha de S. Paulo.
A minha sugestão, se é que_ posso sugerir alguma coisa à Bancada do Governo nesta Casa, é
que envidem todos os esforços para esclarecer essa
denúncia, sob pena de termos todo o processo de
votação da reeleição prejudicado. Discordo da reeleição enquanto tese, enquantó-éhcãmlhhamento
político, mas agora discordo também, do ponto de
vista ético, do seu conteúdo político e das articulações que estão sendo feitas em função desse fato que
enlameia toda a discussão. A minha sugestão é de
que o Senado e a Câmara dos Deputados assumam
para si a responsabilidade de investigar essa denúncia, porque, senão, estaremos corroborando o resultado da pesquisa feita pela Folha de S. Paulo, que
registra uma queda sensível na credibilidade do

369

C<>t!gtesso Nª-cioaal. Em 1994,_guando ainda não tí:nhamos tomado posse, 12% da população desacreditava no Congresso Nacional: e hoje apenas 17%
ainda nos respeitam, enquanto 75% têm um descrédito enorme em relação à nossa atuação.
Tudo isso reflete a_ desilusão da população brasi·
!eira com fatos que vêm desde a CPI do Orçamento,
do processo de impeachment do Presidente Collor e
agora mais este. Todos os senhores conhecem a minha posição com relação às denúncias feitas contra o
Governador Orleir Cameii, que estão na Procuradoria
da República - são quase duzentos quilos de denúncia - e que, lamentavelrnente, não foram encaminhadas e cujos processos não estão trarnlfanao.Gostaria que esta Casa, que os homens e mulheres de bem deste País apurem essas denúncias
- não estou prejufgando, dizendo que são culpados
ou inocentes -, para que a Nação brasileira saiba o
que é feito com o dinheiro público, que é drenado
através de empreiteiras para a prática de ações des·
se tipo e que devem ser rigorosamente investigada '·
sob pena de todos nós estarmos sendo conivenl "s,
e o processo de reeleição chegue a enlamear c que
poderia ser uma vitória política do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCV (Bioco-PT-SP.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraao, .; Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, SI% e Srs. Senadores, Alexis de Tocqueville, em A. Democracia na
América, disse que, ainda que pudesse ser até de
bom senso que um Presidente da República q:!s tivesse realizado um bom mandaio tivesse o direito da
reeleição, ainda que pudesse ser de bom senso CL!e c
povo viesse a ter direito de reeleger um bom adminis
trador, ele alertou para o fato de que o chefe de governo tem um tal poder sobre a máquina. que; quase que
inevitavelmente, poderá acabar fszendo uso indevío da ação de Governo, para alcançar o objetivo máximo
da sua própria reeleição.
Esse trecho de Alexi"' d·:= Tocque;ille está, ·nclusive, no voto do Senador José Eduan::lo Dutra a
respeito da maceria.
Eis aqui agora estampado, na Follla de S.
Paulo de hoje: •Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil". Ora, Sr. Presidente, c•,mo
será possível que o Congresso Nacional, o Sena.do
Federal venha a apreciar e votar essa matéria an :e1>
que se examine em profundidade, antes que se an· ·
re a verdade sobre os fatos aqui descritos, segu~ _
os quais o Governador Amazonino Mende~;, do ·
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Amazonas, e o Governador Orleir Cameli, do Acre,
procuraram convencer os Deputados Ronivon Santiago, João Maia, Zila Bezerra, Osmir Lima e Chicão
Brígido, com o pagamento de R$200 mil, a votar a
favor do direito de reeleição, da emenda que permite
ao atual Presidente ou aos futuros se reelegerem.
Ora, Sr. Presidente, reitero o que disse hoje na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:-conheço o Presidente Fernando Henrique Cardoso há
mais de 30 anos e não acredito, sinceramente, que
Sua Excelência viesse a aprovar um procedimento
desse tipo. Espero que Sua Excelência sempre se
conduza com firmeza com respeito a qualquer possibilidade de estar corrompendo um membro do Congresso Nacional. Mas é necessário que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso seja o primeiro a dizer
que c;uer a apuração completa desses fatos, a apuração mais isenta.
É necessário, sim, que a Câmara dos Deputados, conforme decisão do Presidente Michel Temer,
l;loje, mande apurar imediatamente, através de comissão de sindicância, essa denúncia.
E nós, no Senado Federal, não deveríamos
prosseguir na apreciação da emenda enquanto não
houvesse a conclusão dos trabalhos da comissão de
sindicância.
Tão grave é o fato que acredito que estará certa a Câmara dos Deputados se pela voz, pela vontade, pela assinatura de mais de um terço de seus
membros, vier a constituir uma CPI destinada a apurar esse procedimento, a examinar essa questão.
Sr. Presidente, há um agravante. O Senador
Pedro Simon chamava a atenção para as notas publicadas na seção "Painel" da Folha de S. Paulo:

Ligações perigosas 1
FHC recebeu no Planalto os governadores Amazonino Mendes (AM) e Orleir Cameli (AC) em·27 de janeiro, véspera da votação da reeleição em 12 turno na Câmara. Os
dois deram ajuda valiosa na aprovação da
emenda.

Ligações perigosas 2
O presidente esteve pelo menos quatro
vezes com o Governador Amazonino Mendes (PFL) neste ano - 3 delas fora da agenda oficial. E também se encontrou com Orleir Cameli (sem partido) 3 vezes, 2 delas
fora da agenda oficial.
Ora, Sr. Presidente, isto atinge a todo o ConNacional.

g~esso
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Eu, como amigo que sou do Presidente Fernando Henriqué Cardoso, sou o primeiro a lhe dizer
que é necessário que apreciemos imediatamente a
decisão de sustar a votação dessa emenda, porque
senãO" será o Brasil que estará sendo manchado, o
Poder Executivo em sua relação com o Poder Legislativo. Não podemos admitir esse procedimento. Se
levar adiante, como um rolo compressor, a votação
dessa matéria, estará o Presidente Fernando Henrique Cardos() criando uma situação extremamente
difícil para o seu futuro político - e não apenas como
Presidente do Brasil.
A Nação é que estará sendo ameaçada. Por
ocasião do Movimento pela Ética na Política, quando, neste Senado, votamos a favor da cassação de
Fernando Collor de Mello por 8 anos, dissemos que
jamais admitiríamos procedimentos que pudessem
ferir a ética, o decoro. Portanto, precisamos assegurar a limpidez, o resguardo das ações do Executivo
nas suas relações com o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, diante deste fato, agora é importante que venhamos a examinar, com maior cuidado - e transmito um apelo ao Relator, Senador
Francelina Pereira -, a emenda do Senador Pedro
Simon, que ganhou extraordinária relevância. Diante
~deste fato, somente o referendo popular poderá dar
legitimidade à decisão sobre o direito de reeleição.
Senador Francelina Pereira, faço um apelo a V.
Ex". Vá dialogar com o Presidente Fernando Henrique Cardoso. Seria interessante até que Sua Excelência convidasse o Senador Pedro Simon para uma
visita. Poderá observar que encontrará extraordinário respaldo na população brasileira. Se for para haver direito de reeleição do Presidente, que seja com
referendo popular, com o povo dizendo "sim" ou
•não•.
Ouvido que a Folha de S. Paulo publicasse
essa matéria se não tivesse total segu;:ança da veracidade das ligações telefônicas e do testemunho do
Sr. •x•, que dialogou com o Deputado Ronivon Santiago. Tenho convicção de que, diante disso, agora
somente com o referendo popular se dará a devida
legitimidade ao processo de reeleição.
O SR. OSMAR DIAS- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu o daria com
muita honra, mas o que estou fazendo é uma comunicação inadiável, que não admite apartes. Tenho
convicção, Senador Osmar Dias, de que V. Ex" estaria falando na mesma direção.
Precisamos sustar a votação da emenda do direito de reeleição até que essa questão esteja intei-
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ramente apurada, esclarecida. E com um adenda:
agora cabe aprovarmos a emenda do Senador Pedro Simon, o referendo popular, para o direito de
reeleição.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Geraldo Melo, tP Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Com a palavra o Senador Edison Lobão,
por cinco minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, quando o
Presidente José Samey teve a visão e a coragem de
lançar a Ferrovia Norte-Sul, ela foi recebida, no Centro-Sul e no Sul do País, com má-vontade e com
uma atitude preconceituosa. Entendia-se que a ferrovia era desnecessária e ela, todavia, é altamente
necessária ao desenvolvimento e à integração nacional.
Essa ferrovia interliga todo o sistema ferroviário
brasileiro. Mas ela não pôde avançar exatamente pelo
preconceito das elites do Sul e do Centro-Sul do País.
Daí por diante andou muito vagarosamente, e
os recursos que a ela são destinados são sempre
escassos, insuficientes e precisam, portanto, ser renovados, retemperados para que possa então essa
grande iniciativa ter êxito, servindo ao Brasil.
Sr. Presidente, estamos diante, agora, da
aliança amerieana, da integração de todos os países
latimr:americanos, e precisamos, para o livre comércio, conseguir exportar os nossos produtos a preços
competitivos. Essa ferrovia contribuiria significativamente para baixar os custos das mercadorias que
pudessem ser exportadas pelo porto de São Luís,
depois de transportadas pela própria ferrovia.
Em um encontro recente, em Florianópolis, o
Ministro Alcides Saldanha, dos Transportes, fez um
desabafo, publicado em nota no Jornal do Brasil,
no "Informe JB":
O ministro dos Transportes, Alcides
Saldanha, defendia a construção da Ferrovia Norte-Sul, ontem, durante o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Transportes, realizado em i=lorianópolis.
Cansado de ouvir críticas ao projeto,
desabafou:
- Assim não dá. Enquanto vocês do
Sul acharem que o Norte e o Nordeste são

371

concorrentes, levarernós rriais tempo para
nos tomarmos menos pobres.
Aí está a palavra dé um Ministro de Estado, ele
próprio convencido de que o Centro-Sul e o Sul do
País atrapalham a construção da Ferrovia Norte-Sul,
pois entendem essa obra como sendo do Nordeste e
do Norte brasileiro, quando ela, de fato, pertence a
tôda a Nação brasileira. Cumprimento o Ministro
pela manifestação firme contra esse preconceito,
que se manifestava no passado e que se reedita a
cada momento neste País.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -Concedo a palavra, para uma comunicação,
aó Ser\adór José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE. Como Líder. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, na sessão de hoje da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que iria analisar o parecer
do Senador Francelina Pereira sobre as emendas de
plenário, apresentadas à emenda da reeleição, o
Senador Antonio Carlos Valadares apresentou um
requerimento, propondo que a discussão da matéria
fosse sobrestada até que a Câmara dos Deputados
apurasse o episódio que envolveu Parlamentares,
denunciado pela Folha de S. Paulo, edição de hoje.
Infelizmente, o requerimento do Senador Antonio
Carlos Valadares foi derrotado por 19 votos a 4.
Sr. Presidente, Sf-!5 e Srs. Senadores, somos
contra a reeleição -]ãtivemos oportunidade de dizer
isso várias vezes nesta Casa. Enquanto minoria, temos e teríamos todo o direito de utilizar artifícios regimentais para atrasara votação da matéria.
No nosso entendimento, porém, não é nessa linha que se insere o requerimento do Senador Antonio Carlos Valadares, rejeitado na -Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, mas na necessidade de o Senado da República, como instituição,
não se debruçar sobre uma matéria que, a nosso
ver, está contaminada pelas denúncias apresentadas pela Folha de S. Paulo.
Não se trata de se discutir aritmeticamente a
questão; não se trata de se fazer as contas e de se
ver se foram comprados apenas seis deputados ou
se quando a votação foi a favor da emenda houve
mais de 356 votos. A ética não pode ser medida de
forma aritmética. Entendemos que a forma como
esse processo tramitou na Câmara dos Deputados
tem que ser esclarecida.

--------~~~~~-------------------------------------------------------------------------------
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Eu gostaria, inclusive, de lembrar um pronunciamento do Senador Jefferson Péres, feito nesta
Casa, há mais de um ano, quando S. Exª extemava
a sua preocupação a esse respeito. Quando a discussão da reeleição foi introduzida no debate político nacional, S. Exª disse que era favorável - fez
questão de registrar isso hoje também -, mas temia
pela possibilidade de o Presidente da República
acabar virando refém das articulações fisiológicas e
muito mais que fisiológicas, porque a denúncia apresentada na Folha de S. Paulo de hoje não diz respeito apenas ao fisiologismo, mas à corrupção.
Portanto, Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o mínimo que o Senado da República deveria
fazer neste momento é não tomar nenhuma decisão
sobre essa matéria, nem no âmbito da Comissão c!e
Constituição, Justiça e Cidadania, nem no âmbito do
Plenário, enquanto a Câmara dos Deputados não
apurar aquele episódio.
Da mesma forma com que fizemos uma ponderação, sob forma de pergunta, ao nobre Senador
Francelina Pereira, Relator da matéria, hoje, na Comissão, eu gostaria de fazer uma abordagem: de
acordo com o nosso entendimento, a partir dos episódios publicados hoje nos jamais - que não sabemos se são os únicos ou se, a partir daí, serão detonadas outras denúncias mais sérias, num paralelo
com o episódio do massacre de Diadema-, a única
forma de se admitir a discussão dessa emenda à
reeleição seria com o acatamento do nobre Relator
Francelina Pereira - e não me venham com o argumento de falta de tempo, porque sabemos que,
quando há vontade política, o tempo é suficiente
para o Congresso realizar o que quiser.
A única forma seria de o Senador Francelina
Pereira acatar a emenda do Senador Pedro Simon,
adaptando-a, se for o caso, sob forma de subemenda, incluindo a modificação nas Disposições Constitucionais Transitórias. Portanto, não haveria necessidade de lei para regulamentar o referendum; porque, desde que seja inserido nas Disposições Transitórias, poderá ser convocado imediatamente, da
mesma forma com que a Constituição, em 1988, incluiu um plebiscito para daí a cinco anos, a fim de
decidir sobre o Parlamentarismo e o Presidencialismo. Esse plebiscito se realizou sem a necessidade
de se regulamentar o artigo da Constituição que fala
de plebiscito, referendum, iniciativa popular de uma
lllaneira geral.
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, continuamos insistindo na proposição do Senador Antonio Carlos Valadares. Se se confirmarem os
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boatos que já estão roianao peios corredores, de
que amanhã os jornais virão com iatos novos relativos a esse processo, amanhã, quando da votação
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
vamos novamente -msistir para que essa matéria
seja sobrestada. Se perdermos na Comissão, quando a matéria vier para o Plenário - se até aquele
momento a Câmara dos Deputados não tiver apurado o episódio -, vamos insistir para que o Senado
não delibere sobre essa matéria. porqUe estaremos
correndo o risco de a instituição estar deliberando
sobre matéria que tenha um vício formal;' que já esteja contaminada por todo um processo não ético e
de corrupção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra ao Líder Jader Barbalho
por cinco minutos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o noticiário da Folha de S. Paulo a respeito do envolvimento de Deputados e dos Governadores do Acre e
do Amazonas merece uma meditação por parte do
Senado.
Não concordo que, a priori, se faça juízos de
que a emenda da reeleição esteja prejudicada, em
que pese restrições em relação ao seu formato. Não
chego a isso, Sr. Presidente, mas entendo que o
Congresso Nacional, e, de modo especia!, a Câmara
dos Deputados, tem a obrigação de dar uma resposta a esse episódio, que envolve dois Governadores
de Estado, Governadores estes que pretendem, junto ao Presidente da República, a reeleição, e Deputados Federais.
Para a opinião pública, há uma preocupação
enorme. Se é verdade que Parlamentaí'es alteram a
Constituição em troca de propina e que essa propina
deriva de Governadores Estaduais, é profundamente
grave o episódio.
Tenho certeza de que V. Ex!!, como Presidente
do Congresso Nacional, e o Deputado Michel Temer, como Presidente da Câmara dos Deputados,
não deixarão essa denúncia passar em branco. Ela
merece uma resposta rápida, porque a opinião pública está a exigi-la.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, semana passada, um Ministro de Estado disse que, para receber
alguns Deputados, tinha que estar nu numa sauna.
Isso é grave, Sr. Presidente, é muito grave! Quando
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um Ministro de Estado faz um juízo a respeito de
Parlamentares sem nominá-!os, a instituição é que
está sob suspeição. Essa instituição pertence ao
Congresso Nacional, pertence ao povo bnasileiro,
que merece uma resposta imediata.
Portanto, em nome da liderança do PMDB,
neste momento, quero manifestar a expectativa de
que o Presidente da Cãmana dos Deputados tomará
providências enérgicas para a apuração desse episódio. Tenho certeza de que V. ExA, como Presidente do Congresso Nacional, está atento a essas providências.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~aga
lhães) -Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares.
Evidentemente, já estamos no período da Ordem do Dia e teremos que entnar na Ordem do Dia.
Evidentemente o tempo já foi ultrapassado. Mas asseguro prioridade a V. Ex", logo após a Ordem do
Dia, o que não deve demorar.
Com a palavra o Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder, para comunicação inadiáveL Sem revisão do
onador.) - Sr. Presidente, eminentes Colegas, ocupo, neste momento, o horário que antecede a Ordem do Dia pana talar na condição de líder do Governo no Senado da República.
Este pronunciamento, Sr. Presidente, tangido
pelo tempo, deve ser claro, objetivo e insofismáveL
Está-se fazendo em tomo dessa matéria da
Folha ele S.Paulo - que é gnave e merece toda nossa atenção - uma toada que não se compatibiliza,
de maneina nenhuma, com a tnamitação normal que
está tendo a emenda da reeleição nesta Casa.
E se fala, Sr. Presidente, e se esbraveja, e se
levanta dúvidas sem dar realmente a verdadeira informação dos fatos que estão ocorrendo aqui no Senado da República.
Quero comunicar aos Senadores que hoje não
estiveram na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, o mais alto Colegiada desta Casa para
dirimir qualquer dúvida a respeito de assunto de justiça, que esta matéria, que esta sendo colocada agora no Plenário, como se fosse matéria que inova, em
termos de discussão, já foi vencida na primeira instância, por parte da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Pergunta-se o resultado, Sr. Presidente: qual
foi o resultado dos votos apunados na Comissão,
quando foi levantada uma preliminar pelo eminente
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Senador Antonio Caries Vaiadare§, pedindo sobreslamento da emenda da reeleição, em virtude dos fatos denunciados pela Folha de S.Paulo? Logo em
seguida, o eminente Senador Eoitacio Cafeteira colocou um aditivo ao pedido, solicitando que o tempo
fosse de trinta dias, no que teve o apoio dos autores
do requerimento.
Sr. Presidente, o eminente Presidente da Comissão, Senador Bernardo Cabral, como sempre
faz, judiciosamente, com tnanquilidade e serenidade,
colocou a matéria em discussão. E lá no plenário da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania os
Srs. Senadores interessados na matéria tiveram
oportunid;;;de de abordar o assunto.
Houve, num raspão de pronunciamento. até referência a pessoas outras que não estão envolvidas
no episódio, o que levou o eminente Senador José
Fogaça a fazer uma colocação perfeitamente correta
e oportuna pana a matéria, espancando qualquer dúvida, principalmente com a veleidade de se atribuir a
outras pessoas~- que não as erívo!viaas, qualquer
participação nesse feito.
Agora, Sr. Presidente, a resposta à pergunta
que formulei - sobre qual foi o resultado da votação
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ao apreciando esse requerimento. Apenas dezoito
votos contrários ao requerimento e quatro a favor.
Retifico, Sr. Presidente, advertido que fui agona pelos eminentes Senadores Bernardo Cabral e Edison
Lobão, foram dezenove votos contra o requerimento
_e quatro a favor.
Então, Sr. Presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já deu um trailer do sentimento desta Casa.
Neste momento, como líder do Governo, dentro da trilha dos eminentes Colegas que me antecedenam, quero declarar de público que queremos a
apuração dos fatos. E qualquer Padamentar, principalmente Congressista, não pode deixar que paire o
labéu da d(ivic!aoo_momento_em que- se vota matéria dessa importância. E aduzi, Sr. Presidente, fui
mais além, sern o sentido de querer envolver ética
com números, disse mesmo que se fosse adotado o
critério que é comum na_Justiça Eleitoral, iria se avaliar de quantos votos foi a diferença na votação da
matéria para saber O!; elementos envolvidos, ou saber se o mérito da decisão teria implicação com os
votos que, a esta _alturª,_ esªo _inquinados de dúvi-das -e-aesuspeitas. -Portanto, Sr. Presidente, encerrando, quero de-- clarnr_CI_ S-ªQ!Jjn.te~ esta Casa, hoje, pela manhã, examinando na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania os t.pisódios aqui enfocados por eminentes
Lideres da Oposição, deu uma resposta cabal: a
Emenda da Resieição tramita normalmente, com o
~,.;-:: :::::: dezenove votos favoráveis e quatro contrários, e eu não tenho dúvida de que esse Plenário,
soberáno, inatingível em qualquer tipo de suspeita,
dará a resposta, praticamente, na quarta-feira, em
primeira votação, e na segunda votação, em segundo turno, no dia 4 de junho, quando, então vamos ter
dirimida de vez essa questão- referente à Emenda da
Reeleição.
Era o esclarecimento que gostaria de fazer
como Líder do Governo aqui no Senado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, tendo sido citado nominalmente, o Regimento permite...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -V. Ex" já falou e não foi citado de modo
pejorativo. De modo que V. Ex" não pode, infelizmente, usar da palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, de fato, o Líder se pronunciou a meu
respeito com muita correção. Mas o comentário que
S. Ex" fez pode estar ferindo a outros Senadores
como está ferindo a mim. O comentário que S. Ex"
fez foi apenas numérico, achando que o pronunciamento da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania de dezenove a quatro votos já é suficiente
para enterrar o assunto, ou deixar de apurar os fatos. Sr. Presidente, na realidade, quando entramos
com o requerimento foi em defesa da própria instituição: o Legislativo. Tanto que, por ocasião da discussão dessa matéria, entraremos com um novo requerimento de adiamento da votação, assim como,
amanhã, no plenário da mesma Comissão - o Senador José Eduardo já !;e pronunciou sobre isso - interporemos novos recursos a fim de que seja sobrestada a matéria no âmbito da Câmara dos Deputados. E ainda mais: em nenhum móme!lto o autor
do requerimento se referiu, como aqui foi citado, à figura do Presidente da República, a quem, até o presente momento, respeito pela forma como Sua Excelência tem agido do ponto de vista ético e moral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Peço a V. Exª que colabore com a Mesa e
encerre.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Em nenhum momento falei na figura do Presidente
da República, tanto na Comissão quanto aqui.
Terminando, gostaria de dizer 'l.O nobre Líder
do Governo que essa matéria poderá ser sobrestada
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não só na Comissão como também aqui, no âmbito
do Plenário. Muito Obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Quero advertir que outra vez que o Senador fale sem ordem da Mesa a sessão será suspensa mas a Mesa não será desrespeitada. Não haverá
nenhuma indisciplina no plenário. Quero advertir que
isso não acontecerá outra vez. Há o respeito à palavra de todos os Senadores, mas também há de haver respeito à palavra da Mesa.
o-sR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, projeto que será lido' pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 87, DE 1997

Regula os casos de não aplicação
da lei estrangeira e dá nova rec:lação ao
art. 17 da Lei n2 4.657, de 4 de setembro
da 1942- Lei de Introdução ao Código CIvil Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Dê-se ao art. 17 da Lei n2 4.657, de 4 de
setembro de 1942- Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, a seguinte redação:
• Art. 17 As leis, ates e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de
vontade, não teráo efiCácia no Brasil, quando
ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, ou quando pretenderem ter efeitos extraterritoriais normalmente
não admitidos em direito internacional.•
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Lei Helms-Burton, aprovada pelo Congresso
americano como meio de ampliação de sanções
contra a política castrista, tem sido objeto de veemente repúdio por parte da comunidade internacional, sobretudo por seus efeitos extraordinários que a
levam a coibir e a sancionar o comportamento de
pessoas físicas e jurídicas de outras nações, em
seus relacionamentos com Cuba.
Vários organismos internacionais, como a
OMC, a OCDE, a OEA a União Européia têm sido
palco de discussões, que se têm transformado em
resoluções ou moções de repúdio ao diploma legal
estadunidense.
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Nosso Congr8sso NaGion<;tl não faltou aq ~e_Ü
dever de cro.icar a medida anticastrista, ainda, quando a Lei Heims-Burton era simples projeto de lei.
O governo americano não cedeu nem mesmc
às pressões de seus vizinhos do NAFTA, tais come
Canadá e México.
Os jamais noticiaram que o Canadá empreendeu uma medida legislativa capaz de permitir aos
canadenses prejudicados pela lei exorbitante acionarem os tribunais locais para ressarcimento de
eventuais prejuízos sofridos pela aplicação das sanções económicas americanas.
Penso que o nosso País não pode se dar ao
luxo de indenizar empresas brasileiras em semelhante situação, mas considero que, no nosso caso,
seria viável manifestar o nosso repúdio a eventuais
leis extraterritoriais dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, com uma simples modificação redacional em nossa Lei de Introdução ao Código Civil.
Como se sabe, o art. 17 do mencionado diploma legal conclama nossas autoridades a não darem
eficácia a nenhuma lei ato ou sentença estrangeira
que ofenda a ordem pública, a soberania nacional e
os bons costumes.
Se quisermos manifestar um desacordo explícito com a legislação norte-americana poderíamos
simplesmente completar a frase legal, enfatizando
que também não será reconhecida, no Brasil, lei, ato
ou sentença estrangeira que pretenda produzir efeitos extraterritoriais normalmente não admitidos em
direito internacional.
Embora a doutrina antiga proclame que, ao legislar. qualquer estado soberano tudo pode, na verdade,
o costume internacional, de longa data, admitiu limites
à ação das soberanias estatais e o princípio de não intervenção, tanto quanto o de igualdade soberana dos
estados, têm sido respeitados como dois pilares indispensáveis da ordem jurídica internacional.
Os países de direito legislado, como o Brasil,
têm o dever de expressar em suas leis repúdio pelas
práticas exorbitantes de estados que não sabem
respeitar limites saudáveis de comportamento.
Sala das Sessões 13.de maio de 1997.- Senadora Benedita da Silva - Senador Geraldo Melo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 4.657
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942

Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro
Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa
a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
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_§ 12 Nos Estados estrangeiros a obrigatoriedade da lei brasileira quando admitida~-se inicie três
meses depois de oficialmente publicada.
_ _§ 22 A vigência das leis que os Governos Esta..duais_elaborem por autorização do Governo Federal,
depende da aprovação deste e começa, no prazo
que a legislação estadual fixar.
§ 3º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer
nova publicação de seu texto, destinada a correção,
o prazo deste artigo e dois parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.
§ 42 As correções a texto de lei já em vigor
consideram-se lei nova.
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
§ 12 A lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior.
§ 22 A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga
nem modifica a lei anterior.
§ 32 Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
Art. 3º Ninguém se excusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece.
Art. 42
a lei for omi$sa, juiz decidirá o
caso de acõrdo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.
Art. 52 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos
fins sociais a que ela se dirige e às exigências. do
bem comum.
Art. SO A lei em vigor terá efeito imediato e geral.
Não atingirá, entretanto, salvo disposição expressa em
contrário, as situações jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito.
Art. 7º A lei do PaÍS em -querôr-âomli:iliada a
pessoa determina as regras sobre o começo e o fim
da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família.
§ 1º Realizando-se o casamento no Brasil,
será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração.
§ 22 O casamento de estrangeiro pode celebrar-se perante as autoridades diplomáticas ou consulares do país em que um dos nubentes seja domiciliado.

Quando

o

376

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio 1997

lhos do casal, sempre que não lhes seja mais favo§ 3º Tendo os nubentes domicílio diverso, rerável a lei do domicilio.
gerá os casos de invalidade do matrimónio a lei do
primeiro domicílio conjugal.
§ 2º A lei do domicílio do herdeiro ou legatário
regula a capacidade para suceder.
§ 4° O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nuArt. 11. As organizações destinadas a fins de
bentes domicílio conjugal.
interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituí§ 5° O estrangeiro casado, que se naturalizar
rem.
brasileiro, pode, mediante expressa anuência de
seu cônjuge, requer ao juiz, no ato de entrega do
§ 1 Não poderão, entretanto, ter no Brasil fidecreto de naturalização, se apostile ao mesmo a
- liais, agências ou estabelecimentos antes de serem
adoção do regime da comunhão universal de
os atos constitutivos aprovados pelo Governo brasibens, respeitados os direitos de terceiro e dada
leiro, ficando sujeitos à lei brasileira.
esta adoção ao competente registro.
§ 2º Os Governos estrangeiros, bem corno as
§ 6º Não será reconhecido no Brasil o divórorganizações de qualquer natureza, que eles tecio, se os cônjuges forem brasileiros. Se um deles
nham constituído, dirijam ou hajam investido de funo for, será reconhecido o divórcio quanto ao outro;
ções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens
que não poderá, entretanto, casar-se no Brasil.
imóveis ou susceptíveis de desapropriação.
§ 7° Salvo o caso de abandono, o domicílio
§ 3° Os Governos estrangeiros podem adquirir
do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e
a propriedade dos prédios necessários à sede dos
aos filhos não emancipados, e o do tutor ou curarepresentantes diplomáticos ou dos agentes consudor aos incapazes sob sua guarda.
lares.
§ 8° Quando a pessoa tiver domicílio, consiArt. 12. É competente a autoridade judiciária
derar-se-á domiciliado no lugar de sua residência
brasileira, quando for o réu domiciliado no Brasil ou
ou naquele em que se encontre.
aqui tiver de ser cumprida a obrigação.
Art. 8º Para qualificar os bens e regular as re§ 1º Só à autoridade judiciária brasileira comlações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do
pete conhecer das açóes relativas a imóveis situapaís em que estiverem situados.
dos no Brasil.
§ 1° Aplicar-se-á a lei do país em que for do§ 2º A autoridade judiciária brasileira cumprirá,
miciliado o proprietário, quanto aos bens móveis
concedido o exequatur e segundo a fonna estabeleque ele trouxer ou se destinarem a transporte para
cida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por
outros lugares.
autoridade estrangeira competente, observando a lei
§ 2º O penhor regula-se pela lei do domicílio
desta, quanto ao objeto das diligências.
que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a
Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país
coisa apenhada.
estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto
Art. 9° Para qualificar e reger as obrigações,
ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo
aplicar-se-á a lei do par em que se constituírem.
os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira
§ 1° Destinando-se a obrigação a ser execu·
desconheça.
.
tada no Brasil e dependendo de fonna essencial,
Art. 14. Não conhecendo a lei"éstrangeira, poserá esta observada, admitidas as peculiaridades . - derá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e
da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínseda vigência.
cos do ato.
Art. 15. Será executada no Brasil a sentença
§ 2º A obrigação resultante do contrato repuproferida no estrangeiro, que reuna os seguintes
ta-se constituída no lugar em que residir o proporequisitos:
.
. .
nente.
_ .
a) haver sido pretenda por JUIZ competente.
Art. 1 o. A sucessão por morte ou por ausenc1a
b) terem sido as partes citadas ou haver-se leobedece à lei do país em que era domiciliado o degalmente
verificado à revelia;
funto ou o desaparecido, qualquer que seja a naturec)
ter
passado em julgado e estar re~estida das
za e a situação dos bens.
formalidades necessárias para a execuçao no lugar
§ 1º A vocação para suceder em bens de esem que foi prole rida;
trangeiro situados no Brasil será regulada pela lei
d) estar traduzida por intérprete autorizado;
brasileira em benefício do cônjuge brasileiro e dos fi-
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e) ter sido homologado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Parágrafo único. Não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas.
Art. 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-seà em vista a disposição desta, sem considerar-se
qualquer remissão por ela feita a outra lei.
Art. 17. As leis, aios e sentenças de outro país,
bem como quaisquer declarações de vontade, não
terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.
Art 18. Tratando-se de brasileiros ausentes de
seu domicílio no país, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento, assim como para exercer as funções de tabelião e de oficial do registro civil em atas a eles relativos no estrangeiro.
À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento lntemo, para o Ofício S n°
37/97- PDV- Estado do Piauí.
Sala das Sessõe§...J;3 dE') maio de.1997- Hl!{IO
Napoleão - Sérgio Machado - Valmir campelo Jader Barbalho
REQUERiMENTO N2 329, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos da alínea b, do art. 336, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Ofício nº
24, de 1997, que encaminha solicitação do Governo
do Estado do Espírito Santo para que possa contratar operação de crédito no valor de R$64.600,00
destinados à cobertura dos créditos trabalhistas provenientes da execução do Programa de Demissão
Voluntária
Sala das Se!>SÕE!S, 13 de maio de 1997. Francisco Pereira - Gerson Camata - Valmir
campelo - Sérgio Machado - José Eduardo Dura
- Jader Barbalho- Elcio Alvares.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estes requerimentos serão votados após a Ordem do
Dia, na fonna do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:

É lido e aprovado o seguinte.

REQUERIMENTO N2 330, DE 1997

REQUERIMENTO N2 327, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
Des·embargador Milton Malulei:
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolência à família e ao
Tribunal de Justiça do· Estado de Mato Grosso do Sul.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1997.Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Será cumprida a deliberação de Plenário.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. i Q Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
São lidos os seguintes:
~JEQUERIMENTO

Sr. Presidente,

N2 328, DE 1997
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Senhor Presidente,
Com fundamento no ar!. 222, do Regimento lntemo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência que, através da Comissão de· Relações Exteriores e Defesa Nacional, seja transmitida, à Representação Brasileira junto ao UI Encontro das Américas, iniciado hoje em Belo Horizonte, a preocupação
do Senado Federal em relação à proposta de imediata constituição da Área de Livre-COmércio das
Américas - ALCA, em detrimento da consolidação
do Mercosul, que deve ser considerada como prioritária, estabelecendo-se o ano de 2005 como macro
inicial de consolidação da Alca.
Justificação
As atenções dos povos americanos voltam-se,
nesta .semana,. para a cidade de. Belo. Hori:zonte,
se realiza o III Encontro
Américas, passo
fundamental para a criação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA. Em tempos de internacionalização da economia, não há como descurar a importância de um mercado cuja produção de merca-
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darias e serviços e aproxima-se dos 8 (oito) trilhões
de dólares.
A experiência de formação de blocos de países
para a consolidação de interesses comuns tem sido
procedida de amplas discussões e do cumprimento
de etapas que buscam a maximização de ganhos
para as populações de todos os países participantes.
O Brasil tem dado mostras claras de seu empenho no sentido da integração económica internacional. A economia brasileira tem se esforçado pela
obtenção de competitividade e o País tem minimizado barreiras à importação de produtos estrangeiros.
Para se ter uma idéia, as tarifas médias de importação, aqui praticadas, que, em 1990, atingiram
32,2%, caíram para 12,6%, a partir de 1995.
Esse mesmo esforço não tem encontrado reciprocidade de países potencialmente importadores
de produtos brasileiros. São conhecidas as barreiras
tarifárias que sobretaxa nossos produtos em até
125% ou que impedem as nossas exportações, sob
alegações, nem sempre tão objetivas, de ordem sanitária.
Tais constatações não se circunscrevem, unicamente, ao caso brasileiro. Não é à toa que o balanço internacional da América Latina é, cada vez
mais, deficitário. Também não é à toa que se consolidam bloco sub-regionais de integração económica,
para agilizar os recursos latentes no interior de cada
país e para consolidar economias que hoje, sofrem
as conseqüências das chamadas desvantagens
comparativas no comércio com o resto do mundo.
Exemplo típico é o Mercosul, cuja integração
se fundamenta nos resultados de uma ampla: discussão entre os respectivos governos e no contexto da
sociedade civil organizada. O Mercosul é, também,
para o Brasil, de importância fundamental para balizar a participação do País nas discussões das etapas definidas no cronograma de implantação da
Alca. Portanto, consolidar o Mercosul é tarefa cuja
importância 9xtrapofa os limites que definem os objetivos propostos na integração do Cone Sul. Ele se
constitui no marco referencial para que o País possa
maximizar suas vantagens comparativas nas discussões sobre a integração das Américas. Isso, sem
macular o cronograma, anteriormente definido, para
a implantação da Alca.
Há que se louvar a iniciativa das discussões
que ora se efetivam em Belo Horizonte. Mas, não se
encontram razões que justifiquem a antecipação de
etapas de tal cronograma. Nem que se relegue a
plano inferior uma experiência já em fase de consolidação, como o Mercosul, em benefício de propostas
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que devem estar, ainda, em fase de discussão de temas regulatórios.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) -

COncedo a palavra ao ilustre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, está se realizando a reunião que referi da maior
importância, em Belo Horizonte, exatametite começando agora. E o Governo brasileiro sustenta urna
posição que me parece absolutamente correta, de
que esta integração proposta pelo governo americano, de toda a América, e que eles querem começar a
abertura do comércio no ano que vem, seja feita com
mais banqüilidade, provavelmente lá pelo ano 2005.
Acho que numa hora como essa, que nós,
Brasil, estamos sendo pressionado a não termos o
desenvolvimento natural, onde o Mercosul está tendo uma vitória espetacular, com algumas questões
e com algumas dificuldades, principalmente para
nós do Brasil, pela primeira vez os americanos do
norte, que primeiro fizeram a aliança com o México
e com o Canadá, agora, de repente, da noite para o
dia, querem fazer uma integração imediata de mercado comum da América toda, que será altamente
prejudicial ao Brasil e à América, se não se deixar
primeiro consolidar o Mercosul e, depois disso, darse prazo a que nós, do Mercosul, dialoguemos
como os norte-americanos mas em condições de
uma certa igualdade. Porque, caso contrário, o que
sentimos é que já há uma preocupação com relação
ao Mercosul, e os norte-americanos, que nunca viram com maior simpatia o crescimento da América
Latina, já estão preocupados nesse sentido.
Por isso, Sr. Presidente, peço o apoio do Plenário e de V. Exl', se fosse possível, para· que o Presidente José Samey convoque uma reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores no sentido de fazer chegar à delegação brasileira, em Minas Gerais, o posicionamento do Senado Federal.
Sr. Presidente, é tão lógica, é tão clara essa
manifestação que V. Exl' poderia, ouvindo a Casa,
colocar em votação aqui, porque tenho certeza que
a Comissão de RelaÇões Exteriores aprovaria o nosso voto de solidariedade do Senado à posição que o
Brasil está defendendo em Belo Horizonte.
É um apelo que faço a V. E:xl', Sr. Presidente,
já que a reunião está sendo instalada e desenvolvida e ainda não vi na Casa o Presidente da Co- ·
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missão de Relações Exteriores, Senador José Samey,
de votannos já agora uma moção do Plenário do Senado de solidariedade à delegação brasileira, em Belo
Horizonte, de que a posição levada pelo Presidente
Fernando Henrique e que a delegação brasileira está
defendendo é também a posição do Senado.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sugiro que V. Ex" faça um requerimento mais amplo
nesse sentido, e pedirei aos líderes que assinem a
urgência. Votaremos na sessão de hoje ou na de
amanhã essa manifestação do Plenário.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Sr.
Presidente. Farei agora mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimentos que serii.o lidos pelo Sr.
1" Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
São lidos os seguintes:
REQUERIMEW.O N2 331, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 160 do Regimento Interno,
requeremos que o tempo destinado aos oradores da
Hora do Expediente da sessão de 12 de outubro do
corrente ano, seja destinado à comemoração dos
cento e setenta anos do Jornal do Commercio.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997.- Senador Artur da Távola - Senador Jonas Pinheiro Senador Francelina Pereira - Senador Joio França- Senador Lucídio Port;ella- Senador Teotónio
Vilella Filho -·senador Benedita da Silva.
REQUERIMENTO N2 332, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 160 do Regimento Interno, que o tempo destinado aos oradores
da Hora do Expediente da sessão de 11 de dezembro de 1997 seja dedicado a comemorar o centenário da cidade de Belo Horizonte, dia 12-12.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Os requerimentos serão submetidos à deliberação
do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1" Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 333, DE 1997
Senhor Presidente,
Solicito a especial atenção de Vossa Excelência, para de acordo com o artigo 172, inciso
11, alínea d, do Regimento do Senado Federal,
autorizar a inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária do Senado Federal de 14
de maio, o Ofício •s• n" 36, de 1997, do Banco
Central do Brasil relativo à solicitação do Governo de Estado do Rio Grande do Sul à emissão
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul - LFTRS, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no 1° semestre de 1997.
Esclareço que a matéria foi aprovada na sessão ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos de 13 do corrente estando perfeitamente instruída e, que esta dívida vence no próximo dia 15
de maio.
Certo da acolhida de Vossa Excelência ao pleito em tela, antecipadamente agradeço e externo minhas expressões de minha estima e apreço.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997. - Senador José Fogaça. - Pedro Simon - Emília Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, ·peço
a palavra para encaminhar.
-·O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
SrAs e Srs. Senadora!;, trata-se de uma rolagem de
~dL'Ili.da mobl!i,Wia estadual. Houve um atraso na libe. ràÇão âó parecer -porpãrteão Banco Central. Um
prazo bastante curto para votação no Senado Federal, mas, mesmo assim, cumprimos todas as etapas,
ou seja, f9i aprovado o parecer do Senador Pedro Simon pela Comissão de Economia, devidamente. Não
há aqui nenhuma transposição - não se passa por
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cima da Comissão -, segue-se o rito regimental. Mas
há um detalhe que é, neste caso, o que detennina
este requerimento: na próxima quinta-feira, realizarse-à o leilão de oferta desses títulos, e é o prazo de
vencimento que obriga o Governo do Rio Grande do
Sul a desembolsar recursos, caso não seja feita a
rolagem.
Deste modo, Sr. Presidente, há uma necessidade urgente de que seja votada esta matéria, daí o
requerimento apresentado à Mesa
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência, nos termos do art. 172 do Regimento Interno, e em atendimento à solicitação constante do Requerimento 333, do Senador José Fogaça
e outros, que acaba de ser lido e ji,IStificado pelo
ilustre Senador, determina a inclusão do Projeto
de Resolução n2 59, de 1997, na pauta da Ordem
do Dia da sessão delib€irativa ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu Ofício nº 1.252, de 1997,
na origem, de 12 do corrente, através do qual o
Presidente do Banco Central encaminha parecer
daquele Órgão relativo à solicitação do Governo
do Estado do Espírito Santo para que possa contratar operação de crédito no valor de sessenta e
quatro milhões e seiscentos mil reais, junto à Caixa Econômica Federal, relativa ao Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, especificamente ao Programa de Desligamento Voluntário- PDV.
A matéria, anexada ao processado do Ofício
nº S/24, de 1997, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, que terá o prazo de 15 dias, para sua
apreciação, nos termos da Resolução nº 70, de
1995, com a redação dada pela Resolução nº 12,
de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência recebeu, do Banco Central do
Brasil o Ofício n2 1.253, de 1997, na origem, em
adita~ento ao Ofício n2 1.098/97, daquele Órgão,
sobre o contrato de operação de crédito firmado
entre o Governo do Estado do Piauí e a Caixa
Econômica Federal, relativo ao Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
especificamente o Programa de Desligamento Voluntário - PDV.
A matéria, anexada ao processado do Ofício ~ 2
S/37, de 1997, vai à Comissão de Assuntos Economicos.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
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emendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 114, de
1995 (nº 2.142191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a manutenção dos empregados em convênios
médicos e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída na Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência também recebeu, do Banco do
Nordeste, o Ofício n" 492197, de 7 do corrente, encaminhando, nos termos do art. 20, § 42 , da Lei n"
7.827, de 27 de setembro de 1989, as Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado por
aquele Órgão, com a posição P.m 31 de dezembro
de 1996.
O expediente vai à Comissão Mista de Pianos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e, em cópia, à
Comissão de Fiscalização e Controle. (DiVersos n"
10, de 1997-CN e Diversos n2 25, de 1997)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - A Presidência comunica ao Plenário que incluiu na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, 14 de maio, as Mensagens n"s
65, 90 e 92, de 1997, que tratam da escolha de
Embaixadores.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 72 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Hem 1:

PROJETO DE LEI O,\ CÂMARA
N2 88, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento~ 324, de 1997- àl1- 336, b)
Projeto de Lei da Câmara n" 88, de 1996
(n"1.240/95, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera os
arts. 1" e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, que define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor, e ~cresoenta
parágrafo ao art. 140 do Decreto-la n" 2.848,
de 7 de dezembro de 1940.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, e da
votação doReguerimento n" 326: de 1997:
de tramitação conjunta com o ProJeto de Le1
do Senado nº 52, de 1997)
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Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon
para proferir parecer sobre a matéria.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Para Emitir
Parecer) - Sr. Presidente Sr!'s e Srs. Senadores.
I - Relatório
No termos do art. 101, 11, 4, do Regimento lntemo, é submetido ao exame da Comissão de Cosntituição, Justiça e Cidadania o Projeto de lei da
Câmara n2 88, de 1996 (nº 1.240, de 1995; na Casa
de origem), que "altera os arts. 12 e 20 da lei n2
7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor, e
acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-lei n2
2.848, de 7 de dezembro de 1940". A apreciação da
matéria dá-se em plenário, em obediência à urgência aprovada, nos termos do art. 336, b, do Regimento, em 8 de maio de 1997, mediante o Requerimento n2 324, de 1997.
A proposição, de autoria do nobre Deputado
Paulo Paim, visa a inibir condutas discriminatórias
resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Mantém a criminalização, igualmente, do fabrico, da comercialização, da
distribuição de emblemas, ornamentos, distintivos ou
de propaganda que utilize a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
Foi acolhido, ainda na Casa de origem, o
substitutivo oferecido, destinado a corrigir. o ano
de edição da lei n2 7.716/89, a indicação correta
dos dispositivos e sua renumeração, e a substituição da expressão "procedência nacional" pela palavra "origem•, para ampliar o alcance da norma
punitiva. Além disso, o substitutivo acrescenta parágrafo ao art. 140 do Código Penal, com vistas a
fixar penas aos crimes de injúria motivados por
preconceito de raça, cor, e origem, ou as discriminações fundadas em condição econõmica, social,
política ou religiosa.
Para o art. 22 da lei n2 7.716189, o projeto
adotado na Câmara preconiza incluir, entre os crimes contra a honra, o de constrangimento motivado
por preconceito.
O teor da proposição leva em conta duas alterações posteriores da lei n2 7.716, de 1989. Com
e~eito, as leis n2s 8.081, de 21 de setembro de
1990, e 8.882, de 3 de junho de 1994, têm seus conteúdos normativos absorvidos pelo PlC n 2 88, de
1996, ora sob análise.
O autor do projeto já mencionara, na justificação da iniciativa, ter-se presente que •a reputação,
o decoro, a honra, a dignidade das pessoas de-

mandam consideração e respeito. • Ademais, destaca que "as práticas discriminatórias (... ) apresentam alarmantes índices de aumento. Esses atos
precisam ser coibidos imediatamente. • Inadiável,
portanto, tornar severa a punição para essa espécie de crime que avilta a pessoa naquilo que tem
de mais precioso: a sua honra e imagem. A iniciativa busca, destarte, conferir ao direito instrumentos idôneos no sentido de permitir, nesse particular, a inibição de condutas atentatórias à dignidade
do ser humàno.
·
Ao projeto não foram ofereicidas emendas nos
prazos regimentais aplicáveis.
É o relatório.
li-Voto
Examinado o projeto quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade, nada
foi detectado que obste sua aprovação. No mérito,
é indiscutível sua procedência, atualidade e necessidade. Ademais, a consolidação que o presente projeto opera, entre as leis n2 s 7.716/89,
8.081/90 e 8.882/94,- em benefício da primeira, já
consagrada na menória nacional - é''bem-vinda
por conribuir para a clareza da ordem jurfdica em
matéria de tão grande relevância social e por fornecer, aos cidadãos e aos agentes públicos, à
Justiça e as seus dispensadores, um instrumetno
claro e moderno de ação.
Quanto à técnica legislativa, faz-se apenas necessária menção específica, de natureza meramente
expletiva e redacional, no art. 42 do projeto sob exame, de revogação do art. 12 da lei n2 8.081, de
1990, que deu- à época- nova redaçãoao art. 20
da lei n2 7.716/89. na medida em que o presente
PLC n2 88/96 retoma o teor do art. 12 ·da. lei n!!
8.081190, incorporando-o a si, tem-se a revogação
do tal dispositivo na versão de 1990. Resta.apénas,
por conseguinte, o comando do art. ? da Lei .n2
8.081190, que determinou a renumeração de artigos
da Lei n2 7.716/89.
Opinamos, em conseqüência, pela aprovaÇão
do Projeto de lei da Câmara n2 88, de 1996, na forma como foi sufragado pela Câmara dos Deputados,
com a seguinte emenda de redação:
EMENDA DE REDAÇÃO- CCJ
Acresça-se ao art. 4!1 do PLC n2 88, de 1996, a
seguinte redação expletiva, após o termo "especialmente":
•.•• o art. 12 da· lei n2 8.081, de 21 de
setembro de 1990, e ... •
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de modo que o artigo fique com o seguinte
teor:
"Art. 42 Revogam-se as disposições
em contrário, especialmente o art. 1• da Lei
n• 8.081, de 21 de setembro de 1990, e a
Lei n• 8.882, de 3 de junho de 1994".
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
ROBERTO FREIRE, ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA.

Da Comissão de Constituição, Justi-

instrumentos idôneos no sentido de permitir, nesse
particular, a inibição de condutas atentatórias à dignidade do ser humano.
É bom ressaltar que, segundo o nosso entendimento, o combate a qualquer forma de preconceito é uma conquista da civilização a ser preservada e ampliada. Julgamos, inclusive, que no decorrer do Século XXI será necessário colocar na
ordem do dia, em escala internacional, o próprio
fim do conceito de estrangeiro. A humanidade já
clama por um mundo mais íntegro e, portanto,
mais democrático.

ça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da
Câmara n2 88, de 1996 (n2 1.240, de 1995,
na Casa de origem), que "altera os arts.
1• e 20 da Lei nv. 7.716, de 5 de janeiro de
1989, que define os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do DecretoLei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

Relator: Senador Roberto Freire
1- Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara
n9. 88, de 1996 (n9. 1240, de 1995, na Casa de origem), que "altera os arts. 12 e 20 da Lei n9. 7.716, de 5
de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor, e acrescenta parágrafo ao art 140 do Decreto-Lei n9. 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
A referida proposição, de autoria do nobre Deputado Paulo Paim, que chegou a ser analisada em
profundidade pela Senadora Beneárta da Silva,
quando integrava a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, visa a inibir condutas discriminatórias resultantes de preconceito de raça. cor, etnia,
religião ou procedência nacional. Criminaliza; também, o fabrico, a comercialização, a distribuição de
emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda
que utilize a cruz suástica ou gamada, para' fins de
divulgação do nazismo.
Conforme o autor do projeto mencionou na justificação da iniciativa a reputação o decoro, a honra,
a dignidade das pessoas demandam consideração e
respeito". Além disso, cabe destacar que •as práticas discriminatórias (.••) apresentam alarmantes índices de áumento. Esses atos precisam ser coibidos
imediatamente•.
É preciso, portanto, tornar severa a punição
. para essa espécie de crime que avilta a pessoa naquilo que tem de mais precioso: a sua honra e imagem. A iniciativa busca, destarte, conferir ao direito

li-Voto
Examinado o projeto quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, nada foi detectado que obste sua aprovação. No mérito, é indiscutível sua procedência, haja vista as razões anteriormente expandidas.
Opinamos em conseqüência, pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n2 88, de 1996, na forma como foi sufragado pela Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, - Roberto Freire, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Antônio car!os Magalhães)

-o parecer é favorável.
Em 9

do corrente, foi lido o Requerimento n2
326, solicitando a tramitação conjunta da matéria
com o Projeto de Lei n2 52, de 1997, por regularem a
mesma matéria
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nt 334, DE 1997
. Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 211, a, do
Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento n2 326 de 1997.
_ ·
Sala das Sessões, 13 de maio dé 1997. - Pe-

dro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Antonio callos Magalhães)
-A Presidência defere de ofício o requerimentc. que
acaba de ser lido.
· · O requerimento vai ao Arquivo.
A Presidência esclarece que poderão ser of&recidas emendas à proposição até o encerramento
da discussão.
Discussão em conjunto do projeto e da emenda em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda de redação.
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 Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final
que será lido pelo 12 Secretário, Senador Ronaldo
Cunha Uma.
É lido o seguinte:
PARECER N2208, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Rectação final do Projeto de Lei da

Câmara n2 88,-de 1996 (n2 1.240, de 1995,
na

casa de Origem}.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de lei da Câmara n2 88, de 1996 (n2 1240,
de 1995, na Casa de Origem), que aHera os arts. 12 e
20 da Lei n2 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define
os crimes resultantes de preconceito de raça ou de
cor, e acrescenta parágrafo ao art 140 do Decréto-Lei
n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de
1997. - Geraldo Melo, Presidente - Ronaldo Cunha Uma, Relator - Carlos Patrocínio - Emília
Fernandes.
ANEXO AO PARECER N 2 208, DE 1997
. AHera os.arts. 12 e 20 da lei n2 7.716,
de 5 de janeiro de 1989, que define os cri•
mes resuHantes de preconceito de raça ou
de cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140
do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro
de 1940.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 12 e 20 da Lei n2 7.716,.de 5 de
janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte
redação:
•Art. 12 Serão punidos, na forma desta
lei, os crimes resultantes de discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional.•
•Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou, preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.
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Pena - reclusão de um a três anos e
multa.
§ 12 Fabricar, comercializar, distribuir
ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a
cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
Pena - reclusão de dois a cinco anos e
multa.
§ 22 Se qualquer dos crimes previstos
no caput é cometido por intermédio dos
meios de comunicação social ou publicação
de qualquer natureza:
Pena - reclusão de dois a cinco anos e
multa.
§ 3!' No caso do parágrafo anterior, o juiz
poderá determinar, ouvido o Ministério Público
ou a pedido deste, ainda antes do .inquérito
policial, sob pena de desobediência:
I - o recolhimento imediato ou a busca
e apreensão dos exemplares do material

respectivo;
11 - a cessação das respetivas transmissões radiofônicas ou televisivas.
·
§ 4 2 Na hipótese do § 22, constitui efei. to da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição dO ·materiàl
apreendido. •
·
Art. 22 O art. 140 do Código Penal é acrescido
do seguinte parágrafo:
•§ 32 Se a injúria consiste na ~lização
de elementos referentes a raça, cor, etnia,
. religião ou origem:
Pena - reclusão de um a ~ anos. e
·multa.•

Art. 3!' Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
. . . Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 12 da Lei n2 8.081,. de 21 de
setembro de 1990, e a Lei n 2 8.882, de .3 de junho
de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer é favorável.
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Em homenagem ao dia de hoje, estou encaminhando ao Presidente da República, para sanção, o
projeto que acaba de ser aprovado pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NR 44, DE 1995
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n2 44, de 1995 (n2 3.051/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre as
Colônias, Federações e Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o
parágrafo único do art. 82 da Constituição
Federal, tendo
Pareceres sob n2s 203, de 1996, e
157, de 1997, da Comissão de Assuntos Sociais, 12 pronunciamento: favorável; e 211
pronunciamento (reexame): favorável, com
emendas n!ls 1 a 3-CAS que apresenta
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
deliberativa de 16 de maio de 1996. Portanto, vamos à
votação do projeto sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação em conjunto das Emendas
de n!ls 1 a 3 com parecer favorável.
Os Srs. Senadores e Senadoras que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 3:
REQUERIMENTO N2 292, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n2 292, de 1997, do Senador lris Rezende, solicitando, nos termos regimentais,
a retirada do Projeto de Lei do Senado n 2
60, de 1997, de sua autoria, que toma obrigatório o uso de dispositivo de segurança
em tanques e recipientes de combustíveis líquidos e gasosos.
Em votação o requerimento em turno único.

Maio 1997

Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senador lris Rezende vai
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2204, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n2 204, de 1993 (n2
731/91, na Casa de origem), qué·acrescenta
parágrafos ao art. 62 da Lei n2 605, de 5 de
janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso
semanal remunerado, te'ndo
Parecer favorável, sob n2 125, de
1997, da Comissão de Assuntos Sociais,
com voto contrário do·Senador Casildo Maldanar, e com voto vencido, em separado, do
Senador Osmar Dias.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno.
Passa-se, assim, à discussão do projeto em
turno único.
Em discussão.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Bello Parga, para discutir o projeto.
O .SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, falo na condição de Relator do vencido da presente proposição.
Torno da palavra para dizer que pretendo apresentar à Mesa um requerimento que tenho em
mãos, solicitando o adiamento da discussão .do projeto. Para que a Casa tome conhecimento das razões que me levam a pedir o adiamento, na qualidade
de Relator do vencido, vou ler a justificação do meu
requerimento, Sr. Presidente:
Quando do exame desta proposição na
Comissão de Assuntos Sociais, em 02 de.
abnl p.p., houve divergência de opiniões en--"
tre mim e o Relator designado, Senador Osmar Dias, tendo prevalecido em votação o
meu entendimento do assunto, razão por
que fui designado Relator do vencido pelo
Presidente da Comissão, o nobre Senador
Ademir Andrade.
·
Reexaminando a proposição, agora com mais vagar -. para fins de discussão
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hoje neste plenário, assaltaram-me dúvidas
sobre se o meu ponto de vista seria o mais
correto - se o meu entendimento seria o
mais perfeito -, abalando a minha convicção
anterior de que a tese do Senador Osmar
Dias estava balda de razão.
Assim, acho mais prudente que,
nessas condições de incerteza pessoal,
o Senado não delibere agora sobre o
meu parecer, a fim de que, nesse interregno, eu possa proceder a consultas a
especialistas em Direito do Trabalho, das
quais resultará:
a) a confirmação do meu relatório; ou
b) requerimento de minha autoria para
reexame da proposição na Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do art. 279, alínea "b", do Regimento Interno."
São essas as minhas razões, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Peço a V. ExA que encaminhe à Mesa o requerimento. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 335, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos da alínea c, do art. 279, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara n2 204, de 1993, a fim
de que a mesma seja feita na sessão de 25 de junho
de 1997.

Justificação
Quando do exame desta proposição na Comissão de Assuntos Sociais, em 2 de abril p.p., houve divergência de opiniões entre mim e o Relator designado, Senador Osrnar Dias, tendo prevalecido em votação o meu entendimento do assunto, razão porque fui
designado Relator do Vencido, pele presidente da Comissão, o nobre Senador Ademir Andrade.

Reexaminando a proposição, agora, para fins de
discussão hoje neste Plenário, assaltaram-me dúvidas
sobre se o meu ponto de vista seria o mais correto,
abalando a minha convicção anterior de que a tese do
Senador Osrnar Dias estava balda de razão.

Assim, acho mais prudente que, nessas
condições de incerteza pessoal, o Senado não
delibere agora sobre o meu parecer, a fim de
que, nesse interregno, eu possa proceder a consultas a especialistas em direito do trabalho, das
quais resultará.
a) a confirmação do meu relatório; ou
b) requerimentos para reexame da proposição
na Comissão de Assuntos Sociais, nos termos do
art. 279, alínea b, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997. - Se·
nador Bello Praga.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 5:
PARECER N2165, DE 1997

Discussão, em turno único, do Parecer
n• 165, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n2 53, de 1995,
que acrescenta parágrafos ao art. 14 da
Constituição Federal, dispondo sobre a ação
de impugnação de mandato eletivo, concluindo pela apresentação de Projeto de Lei
do Senado que dispõe sobre a ação de impugnação de mandato eletivo a que se refere o art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Fe·
deral e dá outras providências.
A Presidência esclarece que a matéria é submetida ao Plenário, nos termos do art. 133, alínea d,
combinado com o art. 139 do Regimento Interno do
Senado Federal.
Discussão do parecer 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.

É o seguinte o parecer aprovado.
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PARECER W 165, DE 1.997
DA COMISSÃO DE CONSTITUJÇÃO,
JUSTIÇA 1: CIDADANIA. scbre a proposta
de Emerida i Constituição n4 53, de L995,
tendo como I" Sign3tario o Senador Robe110
Rcqui;lo, que "Acr.t'st:rntc pardwafoJ aa art_
J4 da Cons~iruiçiio F.t'd«al dJSpondo sobre o
oçdo fk impugnação tk molldoto detil'O".

RELATOR Senador
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E nesse Ulttmo aspecto se sJtua o fundamento da presente proposta de
e_mcnda á Constituição Ocorre_ que processos referentes a ações de impugnação
de mandato vem demorandÕ para chegar a sua conclusã~ final, o que,
eictivamente. repercute sobre a Jeg!limtdad.:: do mandato de quem, tendo sido
dctto, C ::nmgtdo por pcdtdo de 1mpugmtçào
Sendo assim. pata $oluc10nar tal problema, a proposta de que se trata
propõe, primetro, fi:o.:ar o prazo de cen1o e cmqi.Jcnta dtas para que a ação de
impugnaçd.o de mandato SCI:l Julgada dcfinuivamentc. Depois, dispõe no sentido

ck: que, uma vez lr<Jnscom_do _es:s_e_ prazo sem a finalizaçil.o do feito, será o

MXJEZ m3m'

1- RELATÓRIO

A proposJç.iio t!tn cp1grafc pretende :!crescentar parâgrnfos ao an. 14 da
Consutmç:io Federal, com o fim de fi>ar nonnas sobre a ação âe-fmpugnação de

processo $obresrado, so podendo ter prosseguimento ulterior com prêvia !içença
da Casa 1egtsla11V:l a que pcrtcmccr n parlamentar cujo tnandato se pretende
Impugnar c da Casa IC!;!Sianva corrcspondcmc nos casos de impugnação de
mandato de Chefe de E:xccutl\"O

m.::mdato cleuvo, prevtsta nos** 10 e I I do mesmo amgo.
Ass;m, o an I~ d:~ proposta de emenda à Constituição em pauta
acrescenta os ~~ 12 e 13 ao an 14 da lei Maior. Pelo § 12 pretende-se
cs1abelccer que a ação de Impugnação de mandato elctwo deve ser JUlgada, em
pruneira e segunda ms1ànctas, no prazo de cento e cmquenta dtas, contados da

Com td;Jif;io :'t fix:w:lo de prn;.:o 11.1ra conclusão de julgamento ( § 12)
não hã meditismo no Direito pátrio. Com efeito, a titulo de exemplo,. lembramos
que o an. 281 do Cúdigo de Processo Civil dtspõe no sentido de que, no
procedimento sumarisstmo. todos os ates. desde a propositura da ação atê a
sentença, deverão realizar-se dentro de noventa dias.

propositura da pcttção uuctal,
AdetnaJs. pelo § 13 se objetlva firmar que, uma vez transcomdo o
pr:no actma- refendo, o processo só podcr.i' prosseguir com previa licença da
Casa legtsJattva a que pertencer o parlamentar cujo mandato se pretende
impugnar ou. nos casos de impu!-'"llllÇâo de mandato de Chefe de Execuuvo, da

De outro lado, no que se refere :3 sustaçào de processo que tenha como
SUJCito passJvo parlamentar (§ 13), nom1a similar já extstiu cm nosso direito
Nesse sentido. a Emenda Constitucional n° 22. de 1982. à Constituição de 1969,
deu a seguinte redação ao seu art. 32, § 3°

''Art. 3}

Casa lcgtslauv:.t com:spondcntc
Outrossun, o an

§ ] 0 Nos cnme.ç comuns, tmpultÍ'IIels o Deputadas c
Sl!tladores. a Câmara respcct1va. par mauma absolula. podaâ a
qualquer momenlO, por mJclatt'lla da Mesa. suslor o proc~w."

:!:0 d.1 míczattv.a cm tela manda aplicar-se aos

processos em andamento o disposto no seu an. !

0
•

Na JUSttficação respccuva estâ dtto que a proposição de que se cutda
tem o fito de encontrar mstrumentos que, preservando a ação de tmpugnaç:!o de
mandato clell'-'0, por se tratar de conquasta dcmocr<ittca inscma na Let Mator de
!9~8. dunmcm ,,s seus mcmwcmemes. momlc:ntc o dc:seqwlibno entre os
Poder..:~ g..:radcl pel:l gramk qu;mtidadc de ações dessa especte pendentes dt:
IUlg:uncnto, o que toma os \ltularcs dos m.::mdatos que se colima zmpugnar por
vezes dcsprovtdos dn lc~ntrntdadc ncccssana para hcm desenvolverem as suas
ntlvttladcs.

Por conseguinte. em decorrência do preceptivo acima. processo JX?r
cnme comum que ltvesse como ri:u parlamentar federal poderia ser sustado
mediante dehbernçào da Casa respectiva
Não obstante ludo o que dissemos ate agora, parece-nos que a rruueria
presente nã Proposla de Emerida Consutmçào em díscussio não necessita ser
objeto dessa especte de proposição legis!atlva, podendo ser tratada em projeto de
lei. E, sendo asstm, tal procediíttêrito deve ser ado1ado, uma vez que, como ê
sabido, a tramitação de projeto de Je1 se submete a menores-exigências do que a

a

referente a proposta de emenda á Constttuição.

E o rclatôno

. Portanto, como conclusão. ante o exposto, opinamos pela apresentação
do projeto de lei a s~.Wr, confonne previsto no art. 372 combinado·.com o art.

li-VOTO
lnicta!mcme devemos anotar que a proposta de emenda

a. Constituição

133, "c", l, do Regimento Interno.

sob exame preenche os rcqtuSttos de admissibilidade const:mtes do arl 60 da Lez
Mmor. Com efe1to. a prorm~1çào cumpre o r.::qmstto ref~"Tcutc ao :1poiamento (art
tlO.J), não tende a abohr matCna garantida pelas cl:iusulas petrcas {art. 60. 4~).

*
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não contem assunto rejettado ou preJudicado na presente sess.;o leg~slattva (art.
60, § S"). cabendo acrescentar, tambCm, que não estamos sob tmpedimento
circunsranctal ao poder de emenda (art. 60, § J0 )

Dtsp&: xcÚJr~ a ottfio tk tmpHWIQÇeia lk J?"Ridolo
rr qrt<' .~ r~f~rc o arr. f.l, §§ '/D t! I/. Ja• •
Con.mtur~·àrJ Fr:dtml c da ofltras f1"01"Ói'ICWS.
d~l/1-rJ

Quanto ao mente, entendemos asstm: a constttucionaliz.ação da ação de
ímpugnação de mandato dctavo stgmfica democrattca conquista em prol da
correção do processo elettorat, por vezes VICiado pelo abuso de poder. por
corrupção, por fraude
Dessa forma, a ctdad:"lma dtspõc de mstrumento capaz de contestar o
mandato obttdo tlegtttmameme. com a deturpação da venta~ do e!ellorado.

0

NACIONAL decre1<1:

Al1. I" A açào de imptJb'llação de mandato elctivo a que ~ refere o art

14, §§ 10 c.J I, da Consumição Federal deve ser julgada, cm primetra e ~da

instànctas, no prazo de ccnlo e cinquenta dias ~;ontados da proposnura da pettçào
mtClal

Pot outro lado, sabemos que um dos principies noneadores do Direito
Processual Elettoral e o da cclcndade,_ Isso, devtdo ~ natureza df;sSe_I:a_mo_ ~
ctCncta Juridtca, que cutda de dtrenos poliucos. Ponanto, os feitos eleitorais
devem ser resolVIdos em prazos curtos. para que ntlo haja danos trrepaciveis, seJa
á campanha eleitoral dos candidatos, seja ã lcg:ittmidade dos eleitos

CO~GRESSO

~(I

.\l"t. 2" Trnnscumó~l o pra/>l prcvtsto n~) capm d..:~tc artl!;(), o prCl~C:lSO
pndcr<i. rmsseJ:.'llir com prCVla ltccuça

I - da C.;im::~ra dos Deputados. nos casos de tmpugnaçào d.: mandato do
PrcSJdcnte da RepUblica ou de D~putado FederaL
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de mand.::Ho de

Senador,
J[f • da Asscmb!Cm I.cg!Si;)t!V<I, nos c:~:-:os
de (io..·cmndnr de Estado ou de Deputado Estadtm!.

d~·

na;•:r;:u:u;.:io de !n3.11daiO

IV - da Câmara Lcgrslatn·:t nos ca~<•:> de uaptl~.:n:t~·:i,-. do mand:llo do
(invcm.1d()r dc1 Drstnto Federal ou d<: D<:rut:Jd(\ D1-:.t111:i!
V -da Câm:'lrõl
PrcfcJto ou de Vcrc:ldor."

Mumclp:~l.

n('ls casos d..: 1111rt:;.:t::!{::;l •k m:mJ:ttu J(!

Ar1. 3° Est:l Lei ~:ou a cm VJgor na data
desde logo aos processos em andamcmo.

d~!

Justlficaçio
(Ar!. 133, e§2" RISF)

su:J pubhcaç.:to, aphc:mdo-sc

PARECER N' 165, DE 1997

Art. 4° Revogam-se as drsposiçõcs em contrano

Da

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car!osMagalháes) _
Aprovado o parecer, a Proposta de Emenda à Constrtuição nt 53. ae
1995. passa a tramitar como projeto de lei do Senado, nos tennos do Parecer n2
165, de 1997 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeto de lei do Senado oferecido como conclusão do parecer que
acaba de ser aprovado, passa a tramitar com o n'>~ st{Jde 1997, de iniciativa da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e f!Oar.i poranto a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do Regimento Interno.

Ê o seguinte o Projeto oferecido como conclusão do Parecer

PRÔJETO DE LEI DO SENADO N' fill} DE 1997
(De iniciativa da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania)
Disp& sohre a açiib de rmpugnação de mandato
detivo a que se refeu o an. 14. §§ 10 e /J, da
Constrtutçâo Fed~l e dà outras prowdbrcras..

COMISSÃO

DE

CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA. solne a hopos~a
de Emenda à Constituição D0 53, de 1995, que
"Acrescenta parágrafos ao art. U da
Constuurção Federai, dispondo sobre a açllo
de unpugnaçào de mmufaro eletJVO ".

RELATOR: Senador' """"""""

l-RELATóRIO
A proposição em epigrafe pretende acrescentar parágrafos ao art. 14 da

Constituição Federal, çom o fim de fixar normas sobre a aç;lo de impugnação de
mandatoeletivo, prevista nos§§ 10 e II do mesmo'artigo.

Assim, o art. 1" da proposta de emenda ã Constitu.ição cm pauta
acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 14 da Lei Maior. Pelo § 12 pretende-se
estabelecer que a açào 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.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lo A ação de impugnação de mandato eletivo a que se refere o art.
14, §§ lO e II, da Constituição Federal deve ser Ji..lgada. em primeira e segunda
instâncias,. no prazo de cento e cinqüenta dias contados da propositura da petição

inicial.
Art.. 2° Transcorrido o prazo previsto no capat d!ste·arfitQ.. o processo
só poderâ prosseguir com prévia licença:
I - da Câmara dos Deputados, nos casos de impugnação de mandato do
Presidente da República ou de Deputado Federal;

Ademais. pelo § 13 se objetiva finnar que, wna vez transcorrido o
prazo acima referido, o processo só poderá prosseguir com prêvia 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 legi~la_t_i~_çQ_rr~spondenle._
Outrossim, o art. 2" da iniciativa em tela manda aplicar-se aos
procestos 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 ins1IU:mentos que. preserv31ldo a ação de impugnação de

II - do Senado Federal, noS casos de impugnação de mandato de

Senador;
III - da Assembléia Legislativa, nos casos de impugnação de mandato

de Governador de Estado ou de .Deputado Estadua,t
IV - da Câmara Legislativa, nos casos de impugnação do mandato do
Governador do Distrito Federal ou de Deputado Distrital;

mandato eletivo. por se tratar de conquista democrâtica inscrita na Lei Maior de
1988, eliminem os seus inconvenientes. rnonnente o desequihôrio entre os
Poderes ge_rado pela grande quantidade de ações dessa espCcte-~tes de
julgamento. o que torna as titulares dos mandatos que se colima impugnar por
vezes desprovidos da legitimidade necessária para bem desenvolverem as suas
atividades.

V - da Câmara Mtmicipal, nos casos de impugnação de mandato de
Prefeito ou de Vereador."
Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
desde logo aos processos em andamento.
Art. 4° Revogam-se as disposiçôes em contrário.
_\\_'.

'

.""'=~,
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Sala das Com1ssões, em 15 de abril de 1997
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li-VOTO

_I!I]ci_;$1~te d~emºs _anp_tar_que a proposta de emenda à Constituiçãp
- sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 60 da ~i
Major, Com efeito, a proposição cumpre o requisito referente ao apoiamento (art.
- 60, I), não tende a abolir matéria garantida pelas cláusulas pétreas (art. 60, § 4°),

não contém assunto rejeitado ou prejudi~do na presente sessão legislativa (art.
60. § 5°), cabendo acrescentar, também. que não estamos sob impedimento
cirçuns_tancia1 aO poder de' emendã (art. 6-P. § 1°).

O CONGRESSO NACIONAL decreta

Quanto ao memo, entendemos assim: a constlrucionalização da ação de

1mpugnaçtlo de manciato eletivo signtfica democrãtica conquista em prol da
correçào do processo eleitoral, por vezes viciado pelo abuso de poder, por
corrupçào, por fraude,

Dessa fonna, a ctdadania dispõt! de msmJmcnto capaz de conlcSlar o
m~ndaro
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obt1do Jlcgttunam..:ntc. com â dcrurpnç::io da vontade do eleitorado.

Por outro lado~ sabemos que Wn dos principias norteadores do Direito
Processual Eleitora! e o da celeridade. Isso. devido a natureza desse ramo da
ciência Juridica, que cu1da de direitos politicas. Portanto, os feitos eleitorais
deve;n ser resolvidos em prazos curtos. para que não haja danos irreparáveis, sejã
a campanha eleitoral dos candidatos, .seja â legitimidade dos eleitos.
E nesse último aspecto se situa o fimdamento da presente proposta de
emenda à ConstJ.tuição. 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. tendo sido
eleito, é atingido por pedido de impugnação.
Sendo assim, para solucionar tal problema. a proposta de que se trata
propõe, primeiro, fixar o prazo de cento e cinqUenta dias para que a ação de
llllpugnação de mandato seja julgada definitivamente. Dc:pois, dispõe no sentido
de que, wna vez transcorrido esse prazo sem a finalização do feito, ser.i 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.

Art. 1g A ação de impugnação de mandato eletivo a que se refere o art.
14, §§ ]0 e II. da Constituição Federal deve ser julgada, em primeira e segunda
instàncias, no prazo de cento e cinqUenta dias contados da propositura da petição
inicial
2.. Transcorrido o prazo previsto nO"caput deste artigo, o processo·
só podeci prosseguir com prévia licença:

\:Art.

I ~da Câmara dos Deputados, nos casos de impugnação de mandato do
Presidente da República ou de Deputado Federal;

-rr : do Senado Federal, nos casos de impugnação de mandato de
Senador;

m • da Assembléia Legislativa, nos casos de impugnação de mandato
de Governador de Estado ou de_ Deputado Estadual;
IV • da Câmara Legislativa. nos casos de impugnação do mandato do
Governador do Distrito Federal ou de Deputado Distrital;
V • da Câmara Mtmicipal, nos casos de impugnação de mandato de
Prefeito ou de Vereador."

Art. 38 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
desde logo aos processos em andamento.

Com relação à fixação de prazo para conclusão de julgamento(§ 12)
não hi ine'ditismo no Direito pátrio. Com efeito, a titulo de exemplo, lembramos
qLJe o an. 281 do Código de Processo Civil dispõe no sentido de que, no
procechmento swnarissimo, todos os :üos, desde a propositura da ação até a
s:mtença. deverão reallZar-se dentro de noventa d1as
De outro lado, no que se refere à sustação de processo que tenha como
SUJeito passivo parlamentar (§ 13), norma similar jã existiu em nosso direito.
Nesse senrido, a Emenda Constitucional n° 22, de;: 1982, à Constituição de 1969,
deu a segumte redaçáo ao seu art. 32, § 3g:

"Art. 32................................................................................. .

.~

.......... ....... _..........- ........... ::............=.-.................-·---···

(Documentos anexados nos te"lllos do art. 250,
_JJ~ Úlljcq,

dQRISf.

~

§ 3g Nos crimes comuns, Jmputáveis a Deputados e

Senadores, a Câmara respectiva, por maioria absoluta, poderá a
qualquer momenzo. por iniclativa da Mesa, sustar o processo. n
Por conseguinte, em decorrência do preceptivo acima. processo por
crime comum que tivesse como rêu parlamentar federal poderia ser sustado
mediante deliberação da Casa respectiva.
Não obstante tudo o que dissemos até agora,. parece-nos que a matéria
presente na Proposta de 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 adorado. uma vez que, como ê
sabido. a tramitação de projeto de lei se submete a menores exigências do que a
referente a proposta de emenda à Constituição.
Portanto, como conclusão, ante o exposto, opinamos pela apresentação
do projeto de lei a seguir. conforme previsto no art. 372 combinado com o art.
133, "e.., 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 87 DE 1997
Dispõe scbre a ação tk impugnação de mt»>daao
eleltvo a que se refere o arl. /./, §§ 10 e li. da
Consututçâo Federal e da outras prowdêttctas.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 53, DE 1995
Acrescenta parágrafos ao art. 14 da
Constituição Federai, dispondo sobre a ação de
tmpugnaçao de mandato eletivo.

(San. Roberto Requião e ootrns Srs. Sanadores.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos
do § 3• do art. 60 da Constituição Federnl, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1° Ficam incluidos os seguintes §§ 12 e 13 no art. 14 da
Constituição Federai:

"Art.l4 ..................................................................-

..... ..

§ 12. A aç.ão a que se refere o par.igrafo anterior 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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§ I 3. Tr2?scorrido o prazo previsto no § 1.2. o processo só

podcra proSsegtur com pre'.-13 hcença:
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Tendo em vista a relevànç_ia da m~tê_ria tratada pela proposta de
emenda ã Consziruiçào ora Jusrificada. solicuamos o apoiO dos ilustres colegas
parlamentares para a sua aprov<~ção

I - da Câmara dos Depmados. nos casos de impugnação de
mandato do Presídcnte da República ou de Deputado Federal~

~ala

das Sessões, em

-~·\f -;;:

~)

11- do Senado Federal, nos casos de impugnação de mandato
de Senador;

.

Senador R

III -da As~cmble1a Legts!at1va, nos casos de impugnação de
mandato de Govcmador de Estado ou de Deputado E~adual; . / J

~tão

de emenda â constituição que

IV - da Câmara Legtslativa, nos casos de impugnação do
mandato do Governador do Distrito Federal ou de Dept;tado
., Distrital;

. [',,"'c,..__

V - da Câmara Muntcipal. nos casos de impugnação de
mandato de Prefeito ou de Vereador."

l;l ...

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entk em vigor na data de sua
publicação, aplicando-se desde logo aos processos em andamento.

li,riÍuO M. C't7 r>St ff ~

JUSTIFICAÇÃO
A presente Proposta de Emenda à Constituição pretende dotar a Lei
Maior de instrumentos legais que pennitam solucionar grave problema politico-institucional que se verifica em nosso Pais. Com efeito. hâ hoje Prefeitos,
Deputados Estaduais, Deputados Federais e mesmo Senadores, jâ deyidameote
empossados e no pleno exercício de seus respectivos mandatos, sob a Espada lk
Dãmocles do Judiciário. Ocorre que toda uma sane de; ações de impugnayão de
mandato, em mimero expressivo, propostas sob os mais diversos pretextos,
ameaçam os mandatos de representantes eleitos pelo povo.
Tal fulo gera evidente desequilibrio entre os Poderes da República.
pois com o postergamento indefinido das decisões, o titular do mandato
contestado fica desprovido da necessâna independência e arranhado na sua
!egítinudade, essenciais para o bom exercicio do mandato. Há inclusive
precedentes em que o titular do m.a..od:!tt;~ impugnado o exerceu todo sob a ameaça
de cassação, ficando à mercê da autoridade Judiciária todo esse tempo, o que
configura situação incompatível com a independência mesma que, por mandato
constJtuCIOnal, deve prevalecer na reJação entre os três Poderes.
Em face dessa realidade o que fazer. então "!

Jc:~ ~.4-"{C--.l

r?éfLu; ''=>4pÇ4

L IWI< u

C/1-rti"<S

-""""'ff'"-"'--7"""'"'-';---~ \14 QI\'< 4

)' 1 L Iii'-

__:~----\\,.--

A 1

_

\\

Vl7

íl t QJ O

Elinunar a &.rrnnde conquista democrât1ca da Constilmção Federal de
que foi a ação de impugnação de mandalo por abuso do poder econômico,
com1pçào ou fraude? Não, O que devemos ê e_n.col)trar. i-ns~~ot0?_. .9~·-·
preservando a ação, e\uninem os seus mconvenienres: que, garanlindo a lisura_~o
processo eleitoral, garanram tambem o pnncipio COllSI!tuciona! da sebourança
JUrídica. o princip1o da celeridade caracteristico do processo ele1toral e, também,
" t."S!<!bilitiadc dn nmnrlato popular
·
19~:8,

De fulo. a Lei Maior garante a todos, em seu art. S', caput, o direito â
segurança na qual se inclui a segurança das relações jwidicas. Ademais, como
anota a boa doutrina do processo eleitoral, a celeridade na apreciação dos feitos
eleitorais se impõe para que não ocorra dano irreparável a candidato, a partido
politico e também ao mandatário já empossado e em pleno exercicio. Por outto
lado, como já sobredito,_ acwele que exerce mandato popular não pode
desenvolver as suas atividades com a legitimidade e a independência
imprescindiveis se estâ permanentemente ameaçado de perdê-lo. Exatamente por
isso que a Carta Magna cercG-u o exercicio do mandato com imunidades e
garantias (v.g. ans. 53 e 86).
Dessa forma, em decorrência do acima exposto, estamos propondo o
acrêscimo de dois parágrafos ao art. 14 da Constituição Federal com o fim_ de
finnar prazo para a Justiça Eleitoral julgar as ações de impugnação d~_mandato.e _
também de definir que, uma vez esgotados esses prazos, o andamento do
respectivo processo dependera da licença da Casa Legislativa correspondente.
Acreditamos que com a solução que ora submetemos à apreciação dos
nobres pares, por um lado estarâ preservada a ação de impugnação de mandato
eletivo, importante conqu.iSia da Carta de 1988 e, por outro lado, restarâ
salvaguardado o exercício do mandalo popular, sem constran_~~os de
quaisquer ordens, o que é condição sine qua non para a legitimidade da
democracía representauva.

~1
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RELATÓRIO

Da Co!TUssdo d~: Consutuição, Justrça e
Cldadama, sobre a Proposta de Emenda à
Consuwrção n~ 53, de 1995, que. "AcresCI!ma
parágrafos ao art. 14 da ComtJtuição Federal,
drspondo sobre a ação de impugnaçdo de mandato
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de mandato vêm demorando para chegar a sua conclusão final, o que,
efetivarnente, repercute sobre a legitimidade do mandato de quem,. tendo sido
eleito, é atingido por pedido de impugnação.

A proposição em epígrafe pretende acrescentar parágrnfos ao art. 14 da
Constituição Federal, com o fim de fixar normas sobre a ação de -impugriação de

Sendo assim, para solucionar tal problema a proposta de que se trata
propõe, primeiro, fixar o prazo de cento e cinqtienta dias para que a ação de
ú:npugnação de mandato seja julgada definitivamente. Depois. dispõe no sentido
de que. wna vez transcorrido_ esse prazo sem a finalização do feito. será o
processo sobrestado, só podendo ter prosseguimento ulterior com prêvia liCCJ.ça
da Casa legislativa a que pertencer o parlamentar cujo mandato se pretende
impugnar- e-da Casa-legislativa correspondente nos casos de impugnação de

mandato eletivo, prevista nos§§ lO e 11 do mesmo artigo.

mandato de Chefe de Executivo.

eletivo"

Relator Senador BERNARDO CABRAL
I· RELATÓRIO

Assim, o art. 1o da proposta de emenda ã Constituição em pauta
acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 14 da Lei Maior. Pelo § 12 pretende·se
estabelecer que a ação de imp.ugnação de mandato eletivo deve ser julgada, em
primeira e segunda instâncias, no prazo de cento e cinqüenta dias, contados da
propositura da petição iniciai.
Ademais~ pelo

§ 13 se objetiva firmar que wna 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 legisJativa
correspondente.

Com relação a fixação de prazo para conclusão de julgamento (§ 12}
não hã ineditismo no Direito pâtrio. Com efeito, a titulo de exemplo, lembramos
que o art. 281 do Côdigo de Processo Civil dispõe no sentido de que. no
procedimento sumarissimo, todos os atas. desde a propositura da ação até a
sentença, deverão realizar-se dentro de noventa dias.

a

De outro lado, no que se refere sustação de processo que tenha como
sujeito passsivo parlamentar(§ 13), norma similar j3 existiu em nosso direito.
Nesse sentido, a Emenda Constitucional no 22. de 1982, à Constituição de 1969,
deu a seguinte redação ao seu an. 32, § 3~':

'':4rt. 32............................................................................ - ....

Outrossim, o art. 2" da iniciativa ern tela manda se aplicar aos
processos em an~eo.to o disposto no seo. art. 1".
Na justificação respoctiva está dito que a proposição de que se cuida
tem o fito de encontrar instrumentos que, preservando a aç.ão de impugnayão de
mandato eletivo, por se tratar de conquista democrâtica inscrita na Lei Maior de
1988, elimínem os seus inconvenientes, morm~e o desequihõrio entre os
Poderes gerado pela grande quantidade de ações dessa espécie pendentes de
julgamento, o que torna os titulares dos mandatos que.se cotima impugnar por
vezes desprovidos da legitimidade necessária para bem desenvolver as suas
atividades.

§ 3"' Nas cnmes comuns, imputáveis a Depwodas e

Senadores. a Câmara respectiva, por maioria absoluta, poderá a
qualquer momento, por inicranva dll Mesa. sustar o processo.,.
Por conseguinte, em decorrência do preceptivo acima, processo por

crime comum que tivesse como réu parlamentar federal poderia --ser sustado
mediante delil>eração da Casa respectiva.
Como conclusão, ãnte o exposto e tendo em vista que o mandato
parlamentar deve ser revestido da ~tabilidade necessária pâra que o seu titular o
exerça com independência e altivez, votamos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição no 53, de 1995.
Sala das Reuniões.
, Presidente

E o relatório.
!I-VOTO
Inicialmente devemos anotar que a proposta de emenda à Constituição
sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constmtes do art. 60 da Lei
Maior. Com efeito, 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, tambêm, que não estamos sob impedimento
circunstancial ao poder de emenda (art. 60, § 1").

• Relator
O parvçer cooclui pela aprovação, ae.. ,endo uma emenda ofemQda

pmo ~ Jelferson P&ras.

--

Em cbcussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diSCussão.
EmYObçáo.
Os Srs. Senadores que ~ o parecer. com o ac:olhimento da
MMnda. qutJimrn PQnnaneol:lf sentados. (Pausa.)

~ ~~R:I~=a(~~~~~~~-;"'S:.~~;

an~

1995 •
à
l)<igiNl 52. Ac:rescenta parágrafos ao art. 14 ~ Constituição Fttdmar; Oispondo
sobre açio d& i!npliQJ1ação 00 mandato ele!No. E de autcr'.a do Senador Aobmto
Rsquiio e outms. sondo Relator o Sanador Baman::lo Cabral, que conclui pela
~dal!!r118r'lda.

Quanto ao mêrito entendemos assim: a constituciooalização da a~o de
impugnação de mandato eletivo significa democrática conquista em prol da
correção do processo eleitora4 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 prinliP;os norteadores do Direito
Processual Eleitoral é o da celeridade. Isso devido à natureza desse ramo da
ciência juridica, que cuida de direitos políticos. Portanto, os feitos eleitorais
devem ser resolvidos em prazos curtos. para que não haja danos irreparáveis, seja
a campanha eleitoral dos candidatos. seja à legitimidade dos eleitos.
E nesse último aspecto se situa o fundamento da presente proposta de
emenda à Constituição. Ocorre que processos referentes a ações de impugaição

,......
•
Sollcilo que os Srs:. Se~ permaneçam em plenário, pois essa
~rotação nominal e, conscQÜoolemante, da presença 00. no
minkno, 12 Srs. ~nadoras em plenário.
~a palavr.11 ao iluslre Setlador Bernardo Cabral para ofemc&r,
so poc:sivei, um rGSUmo do seu parecer.
_Q_SR._ROBERTO REOUlÃO ·Sr. Presidenta. paço a paJavnt peta

matéria dependei de

""'"""

O SR. PRESIDENTE (!ris Rozendo) - Concec!o a pa!avra ao senador

Robedo Rêquiãa.

_

O SR. ROBERTO REQUIAO • Sr. Presidente. apesar .SO pamcer
lavor.\vel do Senador Bernardo Cabral, quero tran~formar minha proposta da
~ o:mstituc:ional em projeto de lei ordinária. E uma forma. Jnais $imples,
constrtucional, simplifica a lramitação e 6 opcnuna. Sa o Relator ccneordat.
inc:luiromos isto no relatóno: a ccnversão do projeto em lei ordinâria.
O SR. PRESIDENTE {his Aezend&) • CMcedo a palavra ao Relator
pata apresentar o seu parecer e. inc:kJsive. opl('lar a respedo da proposta.
O SR. BERNAROO CABRAL· EtlteOOo, Sr. PrestOente. Com a óOvida
emtnente Senador Robarto
pcdena sar mars complicada
em se tratando de projeto oe emen~ constttuc!Qnal. ComQ S. Ex- r~uer a
uansformaç.ão, podomos fazer o que se faz em 1uizo: S. E~ determinara que onde
se lê 'protelo da eme11da eonshtucionat" passa·se a ler 'projeto de lei".
- Não 11e1o quatquct diflculc:iade em segUit a rnesma trilha qua fiz
antenormerue. por uma razão, Sr. Pres1e1ente. qWlMO o em~nente Senador Robeno
v!;n~ dos que pensarem de forma diferente. q1.113 o
Re:qt~Jio esta querendo $1mpli1•car uma tranmação que
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o precedente esta estabelecido e e extremamente claro.

Aecrutào I alou em emenda a Ccnstllt.r11;ão, pa.rrou dúv~ na mente d•:f !ilgtins Srs.
Senadores se não sena melhor Que 1sso tosse uataoo como prOJetO de Je1. Ora se

S

Ex• ac:utesce, se

~-

Ex• resolve

renr.:~r

a nomef'lclatura de

o SFC P"RESIDENTE (lns Rezende) • Entenoo Que o que a Comissão
poce: é entender que matána mill e oi:lj"eiõ cfe emenda cons!llvc:tonat e stm de

•eme~da

pro 1cto de tol.

:o·s:•t'"crona!' para trans:orma-la em ·proteto da ler·... Se alguém ma mostrar ôb~::e
ou reg•mcnt;,l a essa melMa. poderet O•scordar, mas Quero, primetro,
;.~e-~~~uem me mos11e: um oo•ce conshtucronal ou reg•mer:tal o:e que não é possloiel
co:os:.:~.c,ona.

Entf:!Mendo-PSsim, dâ·se-o-seu-pai'ecér e a·Prenái1õ.-.-.c:':
0

O SR. EPITACIO ÇAFETEIRA-· V E~t.• ~"LO p~r:nr1e um aparw?
O SR. BERNARDO CABRAL. C::~m mu1ta honr.o..

..

;;-;~

11

SR. ROBERTO REQUIÂO • Foi 0 qua acomeeeu na Ulüma reuntão

na-comissão de Constllu!Çãc, Just•çae Cidadania.
-O SR. PRESIDENTE {lris Rezencle] • O<~er dizer, a Comissão de
Cons'liluiç:ão. JuS1lç.a e Cidadania Bnter1de Que a maténa não é cbjeto de emenda
"ConS1Jtucicnal e sim de projete d& lei, e como ta! aprova.
O SR. BERNAROO CABRAL· Mas IS$0 101 leito na últtma reuniáO;-Ra
Ultima reunião, a Comissão decidiu que o ideal seria que isso lesse translotmado
em projeto. Saiu am diligência para ver se o autor aceitava. O autor concordou; o
Relator con®rda. Se a Comissão concordar, Sr. Prasidente, não vejo nenhuma
<neonvtmiência. até porque isso terá que ser ratificado em pkmàrio. V. Exl mnnda
par,a o Plenário; o Plenário ratifiCa, o acabou-$e,
O SR. PRESIDENTE (1ris RezendG) • Gostarillmos de owif a opinião

O SR. EPITACIO CAFETEIRA • Nobre Senador Semarao Ca:>rar a
oc cmc.:nda consmuOJor>al cx•gc ~,;m ntimcuo min•mo dcfiliiclo 'de-

,. ..:;;:;os:ru
asstnaturas, A parttr da letlura da preposta dê-emenda eonstttuctortal, õia
m;:us dono. pasS.:II a :ser de todos aqueles qU~a subsc:reveram. Asstm, o pnme...
subscr•:or não poce retira-la, mas tamt>em não va1 pOder translormA·Ia num projeto
dele<. Acho bem mats stmplcs o nobre Senaoor Roberto Requião fazer um prc1etc
de lei que, ccnsaqllontemente, sara examinado. Constdero uma forma até de
ç.a~har tempo, mas qu& também t1ra dos dema•s subscntores da emenda aquilO que
1a e um d\TellO deles.

-n..

do emlf1ente

39!

~:n~o~~~~~a~~OC~~e~~~L ~o~~ P::!d~~t~~~~~~ r~:~:e~~~Ç~~- - -=~s~=~:~~~=~==~:~~ Eduard~ Outra. Ramez TObet, Ney ~uaSSW~a

Reg1mento, mas 1sso não ext:lui o que declara o emcnente Senador Roberto
Reqt11ão. Não podem:>S 1mped1r qulil o autor da emenda <:onstituclonal a transforme
num proieto, <linda que os denuus Slgnatános não rettrem a emenda. Se S. Exi quis
formular llm pro1ero de emenda conslt\UCJCOal com as do•tdas aSSinaturas, S. Ext 0
le:. S. Ex• agora não quer maJS: quer apresemar um projeto de· em~;~nd11
consytuetot1al. Se S. E~• o hzer, náo tere1 qtJalquer dUvica em dar parecer favorável.
e essa emenda ®nstttucaonal vat c;ur, Sr. Prestden:e. Trata-se apenas de uma
celendade processual, rllgimental
O SR. EPITACIO CAFETEIRA • O meu recolO, Senador, é ClUO,
amanhã. em outro assunto quo não se1a tão pacit~o, possa alguém.apresenta.r uma
emenda e. quando o COl'lgresso estwer mc:bli<Z.ado para vota-la, o pnmetro
subscntor resolver ttar1Sf:=~rma-la em pro1eto de Jet, tomando sem eleito todo o
sarvtço le<to. Não e o ca.so elo Senador Aot>erto Reqwão, que o fez da boa-fé, mas
amanhã pco~eremos ter proJetes de emenda à Constttlliyào que podem SO'õJUir na
\rtlha da )tm::;prudõnc<a dosta CQm!.sslr.o e o pnme1rc Sl5lflalllno querer ttanstormá·
los em projeto da let.
O SR. BERNAROO CABRAL • Quero ouvir o emanemo au1or" da
ma:ena,

~es~~~~~~!~~Os~t>~~~~~ ~r~j:~:.d~r ~= ~~si~~~te~:

reunião em
dects.áo da Comtssão • que ele devcna ser reapresentado como projeto ckt rei
complementar Ofdtniln:t e q~,;e ossa rea;~resentaçâo sena le1ta pelo relator. E
e~::uamente o que o Senador Bcmaroo Cabral esti!L fazendo, S. Ex• está
reapresentando, t·anstormando, apresentanoo um stJbS!Ltu11VO geral ao proJeto. Feio
~~~~o~~~~=:~. a decisãO da Corrussão de Constitutção. Justiça e Cidadania em

Coneooo a palavr.. ao no!ml Senador" Ramez Tetet.
O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Presidenle. Srs. Memt>ros da nossa
Comissio de Constituição. Just~ e Cidadania. Conco«io que o assumo, quanto a
forma
-

e quanto ao mlkito. 6 de-transcenderilallmpOrtAncia.

------ Realmente não pode um Pailãinentar ficar indeftnidamentO S.Ujeito ao

j!JI~I~-·

AcibO que temos- quela.Zéf uma -cOiSa- mutíó SiriiPIGS aqw,-põtque não
custa nada rajeitar a emenda, então. Rejeitamos a emenda aqui e se apresenta um
projeto-de lei ot'dinãna, o que evita qualquer dúvida. Se aste 6 o objelivo do autor,
se oós todos ostamos conccxdando com a importAtlcla ela malária. vou pedit vénia
ao pc!meifo sllCserilor e rajeitar a matéria, potqUe é uma forma pBiica.
Rejeilariamcs e matéria, o V, Ex' apresentaria um projeto tio fel ordinário.
O SR. ROBERTO REQUlÁO ~Senador, refojar a matéria é rejeitar o
ménto dela e sua constitucionalidade. Ela não~ conS'.itucional.
A opçio pela lei ordinária foi pol' brevídade processual. Inclusive. na
última reunião, tivemos uma unanimidade em tomo ela preposta. e ela foi convertida
em diigência para qlle o relalor. conversanoo comigo, a formulasse de forma
advema.
Agora a rejeiçiio da matéria. •.

O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) ~ Chamaria a atenção dos Srs.
Sooadoces par... o disposto no art. 133 do Regimento Interno, que diz::
"Todo parecer deve sercondtlsivo em celaçio à nwéria a que
se referir, podendo a conclusão ser.
_a) Pollt ~açãc total Oll paraal;
___b}_~_Ia~ru_t;:i----º'

CJ pelO arqunramento;
O SR, RAMEZ TEBET • Se V. Ex' me parmite, etJ gcstana de
d) polo destaque, para proposlçio em separado, de parte da
apresentar uma sugestão.
proposição principal, quando originária do Senado, ou Oe em&l1da:
O SR. PRESIDENTE (lris Aezende) • O Senador Bernardo Cabral, na
e) pela apresontaçio de:
condição de Relator. está com a palavra. V. Ex• poder.i lazê·lo em aparte, desde
, -projeto;
c;ue o Relator, C<Jr.t a s11a generOSidade. o conceda.
2-• tcQUerimento:
O SR. BERNARDO CABRAL • Ouço. pnmetro, o apane do Senador
3 ·emenda etc.•
Jetrerson Peres. que ja ha111a peotdc antenormenlt!, e, em seguida. o Senador
Quer dizer, a cocmssào pode oondUir (ll.le não é objelo de emenda
Aamez Tebel.
_ COf1S1itueional e já oferecer o projeto.
·
O SR. JEFFERSON PERES • Set1ador Bernardo Cabral, hâ uniaru;:.~ra. l>~.ivez não prev1sta no Regtmento. que sema a con~~&rsão do 1.1ma proposta de
.
O SR. BERN~DO CABRAL • Sr. Presidente, desde o começo eu
r,rr.;)nelôl a Constolu•ç:ào num Projeto do let. f.',as LSSO não está vodalic no Regimento.
E ::w:;o novo: nao se• se na pcec:eden:e no L.eçtslauvo. Mas não
prott>tção no
~~ '='me:nto d~ <lUC osso se1.1 loJtc, Ol.lantO: ;a cbJoç::rto levantada peto eminente
uma descmteSLa com o Senador autor da emenda, não só pelos s-eus méritos
:., •acor Culctclfôl, penso <;uc qu~:>m pode m<11S pooc menos:. Se os subscmores dõl
pessoaiS. mas peb'Sitgaç:Qes de amiZad!!l entre mim o S.
emenda concordaram com o conteúdo da enwnc!a, prasummlmente el~
.
lndagoo1 ao Senador Robel10 Requráo se ele concordaria. Mas eu
concordanam com a tcrma de projeto de lei. Por ai, cre•o qvo não havena tamt*,.
preCISilv~a que S. Ex' dissesse isso de públic:o, o que acaba de fazer.
obstaculo. De !erma que. do pon~ de v!Sta lormal, Senador Cafeteira, não vejo
Consequentemfltlt&. .pam que isso fic:use mais claro, cleclarei que seria
UT.ped1mento fealmenle na natureza da conversão.
ltansfo~c:lo em prOjeto, e,. para ganhar tempo, aprovarívnos hoje, como so o
O SR. EPITAC10 CAFETEIRA~ Digo a V. E~ 1 o segtJLnto: estamos na
p~reoer Jâ fosse consubstai1CIIIdo no projeto. M~. senclo USLm, para QUO nio paire
Ccmtss.io q~Je, eu dtna. tem o mais alto gabanto par~~ diS<:\Itir a quus~ jl.lridie«.
dUVIda, V. ~ me concederá !""ais sete diaS, e na próxima reumão será
Náo estou diSCutindo a manê!ta, não estou d!scutLndo o ménto do deSOJO do nobre
apra_s.e:rytado o p.arecer com ~ clevida conversão no projeto, uma vez que •~e e
Senador Aobeno ReQuião, Mas não se pode, nasta Comissão, pelo manos.
anuot~C~A ele lodos os que aqut se aocontram.
esquecer o ménto juridiCO. Não é só a intenção. Mas, juridicamente, a emenda não
_
_
O SR:c PRESIDENTE {lris R:eze!"'de) ·_Os S~. Sena~_ q~
e mats CIO not>re Senador Roberto ReQuião, mas de lodos os subscrilores. Existem
concordarem ~:Sta dO Sen:aôoi' permaneçam si"ntadõS. (Pãusa.)
casos em qu~ o ptlmeiro Sl.lbscntet tont~ rattrar e não <»rl$8guiu ·vários.
Enlào. transtormar em prOjeto <l'e let nio dá a mesma !orça qtlo quem
Na pró~ reuniiC). o Senador }á ttani sÕu parocar com o pro;eto do
ass~t~ou como subscntot deseJava. Todavm, se o entendimento d8$la Comissio ler
h:ri.
o\i:rc, faço Ql.lesl.io de não participar da votaçio, porque. embom eu Mo tflnh;a sido
A Comissio eS'Iá entendendo qua a matôria em discussio não ó
llt\llar desde o iniCio, não quero panfdpar de uma docisão Que nio se coaduna com
objeto de emenM eonstitucional o sim de proje-to cJ& lei, e apresentará eao proieto
tudo o que dl.lranto 33 ai'\OS p;artiClpet no Congresso Naeioflõl!.
à Mesa do SenMo.
O SR. JEFFERSON PERES • Pennito·mo V. Ext um aparte?
Hâ sobnJ a mBSa um teqllefimen~ do Senador Jeffer=n .l?énB",
E!':sa praxe lei c:uobrada ontem com ;a proposta do emenda
~uorendo a convOCiçio do Mmistto Luiz Carlos Bresser Pereira, titular do
constttucJonal de minha alS\ona, da qual eu ena o pnmoiro subscritor. Foi ontem
MlniS'Iérlo da Administra~ão e Reforma do Estaclo. para comparQO'er a esta
aprovada em plen.trio, a rõquonmen~ meu exclusivamente.
Comis.slo. a li"! de pniSta~ ';'selarocimentos :sobre a legalidades das ~
O SR. EPITACIO CAFETEIRA • Foi aprovado em plenário. Mas o
tomacsas no lmbrto do Sêu Minist~rio, Ql.le reduzem drasttcamente os vaocimentos e
Plenarlo e soberano, podo lazer qualquer coisa. Esta C:lmi$$Ao ~ que não podo
provemos dos sorvidoros das institu1Ç6es federais de ensino.
fazer q1.1alquer cotsa. O Plemitno. aprovando o reql.lenmento dG V. Ext estava
diZendo não a sua Bmenda. Então, eSS4 G a co!oc:açio que tem que $0f dada
sentados. {P~r· Senadores qlle concordarem com a COtWocaçào permaneçam
quando o Plenário cxmcorda com a sua rettrada. Mas V. Ex' sabê, por e~temp1o. c:ue
O SR. BERNAROO CABRAL • Sr. Presidenta, apenas um
ql.lando lot apresentada a CPI dos Bancos. depois do hdo o pedido, os sUbsc:ritoras
escJarecrnento: é um conVIte ou oonvocação?
não pll:10rõlm mats ra!Jtar o nome. potS o seu nome foi colocado e aquio está
illn::IOtlandO,
O SR. PRESIDENTE {lris Rezende) • É convocação
Então. quoro d1zer que não tenho nada contra o mêrito do assunto, até
O SR. BERNARDO CABRAL • Se lor convocaç<io. dou meu pleno
porQuo o Retator fo1 o Relator da Cct1SIItu•ção•.Penso que S,
com a su.a
apoio.
lhaneza. pretende atem:ler o pleoto ao Senador Roberto Requiio, mas. no fundo, sei
Sr. Presidente, ainda pela ordem, dGseulpe V, Ell'. Gostaria que V.
q11e S. Ex:1 sabe que estou ceno.
- 0
0
obriga
O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Prasideme. para dirimir ckivídas. eu
gostana, sobraludo, de saber a opinião do próPflO Relator, no sentido de C1!Je essa
O SR. PRESIDENTE (lris Rezende) • Obngado pela sugestão ckt V.
transformação oe emenda cct1Slii1Jcionat para proieto d& lei o fosso pelo Plenáno, a
ti?C[tlenmenlo do pnme1ro autor da emenda.
71.-Com!Uio entmrâ e-m contalo-c-~--o Ministro. conhe<:enc!o os dias
o e SIJa lie"TJTianênc:ia nesta Cip1tal.-para-ê(ii'WO'Cá·lo a comparecer a esta Comissão.
O SR. ROBERTO REQUlÁO • Sr. PrestdenhJ, peço a palavra pela
or::SCm.
Item nt 12.
Encontra· se ás pãgs. 91 da Oreiennio Dia
O SR. PRESIDENTE (!ris Rezen~e). Tem a palavra V. Sxtt.
Projeto de Le1 do Senado n9 10. de 1995. Altera d.sposttivos da Lei n 9
O SR: __ ~~~~RTO REQU!AO • Isso sena_ rigorosamente"
8~565;-de""21 de junho de 1993. que regulamema o art. 37, InCISO 21 da Censtituiçào
lnc:cnsttll.iCtona1. A valer a argumentação do Senador Epitacio Cafeteira o PJ&nãno
Feoera!. que 11\S!ilui normas para licitações ~ contratos da ãdminlsttaçâo pt:lblica e
ot1iem não PodGfla ter votaoo a retirada da emenda de SGflador Jette_~on pé_res

n.a

~:·~=~tao,.:e~ ~=~=d~d~ =~~a.!";:J~;,e;: ~0::!::,::
ex-.

ex-,

:;P;:cima:~~O:~~t:~S:-~e ~~~~~~~o -r~~=~~~oe:

~~~~a~:aU:~~!:~7:e:::i~=·Unica assinatura. o Plenário poderia rejeiia! ~

-~~0:~:~-~~::~~e :n~~~~~~;~~=:~. Rob&no Requ~&:~~~lt~~~ltS!t
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Brasília, 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, conforme decisão da douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
desta Casa, devemos anotar as seguintes observações:
O Regimento Interno prevê tal possibilidade no
seu art. 133, •e•, 1, que se aplica às propostas de emenda à Constituição por força do disposto
art. 372.

oo

No entanto, segundo entendemos, o projeto de
lei apresentado não pode ser regimentalmente entendido como se fosse um substitutivo e seguir diretamente ao Plenário. É o que depreende do preceituado no art. 228 do Regimento Interno, que indicapor interpretação contrario sensu - que o parecer
que concluir pela apresentação de projeto não constituir 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.
245) e deverá ter seguimento próprio e autónomo.
Por seu turno, conseqüência lógica do dito acima, a Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de
1995, deverá ser considerada prejudicada.
Registre-se ainda que, de acordo com o § 2º
do art. 133 da Carta regimental, o parecer passa a
ser considerado justificação do projeto de lei apresentado. - Senador Bernardo Cabral.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exll tem a palaíira pela ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente,
não é ainda a votação da emenda?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não. É um parecer que conclui por um projeto de lei.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Obrigado a V.
Ex". O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, Redação Final de proposição
aprovada na Ordem do Dia da presente sessão e
que, nos termos do parágrafo único do art. 320 do

Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo
Cunha lima.
É lida a seguinte:
PARECER N° 209, DE 1997
(Da Comissão Diretora)

RedaçiO final das Errietll:las do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 44, de
. 199!l(i123.051,âe 1989;ii8 Casa de Origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1995 (n2 3.051, de 1989, na Casa de
Origem), que dispõe sobre as Colônias, Federações
e Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o parágrafo único do art 82 da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de
1997. - Geraldo Melo, Presidente- Carlos Patrocínio, Relator- Emília Fernandes- Ludio Coelho.
ANEXO AO PARECER N2 209, DE 1997
Dispõe sobre as Colônias, Federações e
Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o parágralo único do art 8º da
Constituição Federal.
EMENDAN2 1
(Corresponde à Emenda n2 1 - CAS)
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
Art 12 As Colónias de Pescadores, as
Federações Estaduais e a Confederação
Nacional dos Pescadores são reconhecidas
como órgãos de classe dos trabalhadores
do setor da pesca, com forma é natureza jurídica próprias, obedecendo ao princípio da
livre organização previsto no art 8" da
Constituição Federal.
EMENDAN2 2
(Corresponde à Emenda n 2 2- CAS)
Suprima-se os incisos III e IV do art 32
EMENDAn2 3
(Corresponde à Emenda n2 3 - CAS)
Suprima-se o art. 52 e seu parágrafo único.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N2 336, 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 das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n2 44, de 1995 (nº 3.051/89, na Casa de origem), que dispõe sobre as Colônias, Federações e
Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o oarágrafo único do art. 82 da Constituição
Federal.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997.- Ra-

mezTebet.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.

393

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2
329, de 1997, de urgência, para o Ofício n2 24, de
1997, lido no Expediente.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art.
345 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº
331, de 1997, lido no Expediente, de autoria do Senador Artur da Távola e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores da
Hora do Expediente da sessão de 12 de outubro, do
corrente ano, seja dedicado a comemorar os 170
anos do Jornal do Commercio.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da Redação Rnal.

Aprovado.
Será, assim, cumprida no dia 1 de outubro a
deliberação do Plenário.

Em discussão à redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.~
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2
328, de 1997, de urgência, para o Ofício S/37, de
1997,1ido no Expediente.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão
do segundo dia útil subseqüente, nos termos do art.
345 do Regimento Interno.

º

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº
332, de 1997, lido no Expediente, de autoria do Senador Francelina Pereira e outros Srs. Senadores,
solicitando que o tempo destinado aos oradores da
Hora do Expediente da sessão de 11 de dezembro,
do corrente ano, seja dedicado a comemorar o centenário da cidade de Belo Horizonte.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida, em 11 de dezembro, a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, Requerimento n2 330, de 1997, do
Sr. Senador Pedro Simon, lido na Hora do Expediente, com as aHerações introduzidas por S. Ex!', para o
qual os Srs. Líderes solicitam urgência no sentido de
que seja votado ainda nesta sessão que passo a ler.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 330, DE 1997

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 222, do Regimento lntemo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência que, através do Plenário, seja transmitida, à Representação Brasileira junto ao III Encontro das Américas, iniciado hoje em Belo Horizonte, a preocupação do Senado Federal em relação à proposta de
imediata constituição da Área de Livre Comércio das
Américas - Alca, em detrimento da consolidação do
Mercosul que deve ser considerada como prioritária,
estabelecendo-se o ano de 2005 como marco inicial
de consolidação da Alca.
Justificação
As atenções dos povos americanos voltam-se,
nesta semana, para a cidade de Belo Horizonte,
onde se realiza o III Encontro das Américas, passo
fundamental para a criação da Área de Livre Comércio das Américas - Alca. Em tempos de internacionalização da economia, não há como descurar a importância de um mercado cuja produção de mercadorias e serviços aproxima-se dos 8 (oito) trilhões de
dólares.
A experiência de formação de blocos de países
para a consolidação de interesses comuns tem sido
precedida de amplas discussões e do cumprimento de
etapas que buscam a maximização de ganhos para as
populações de todos os países participantes.

O Brasil tem dado mostras de seu empenho no
sentido da integração econômica internacional. A
economia brasileira tem se esforçado pela obtenção
de competitividade e o País tem minimizado barreiras à importação de produtos estrangeiros. Para se
ter uma idéia, as tarifas médias de importação, aqui
praticadas, que, em 1990, atingiram 32,2"k, cafram
para 12,6%, a partir de 1995.
Esse mesmo ~forço não tem encontrado reciprocidade de países potencialmente importadores
de produtos brasileiros. São conhecidas as barreiras
tarifárias que sobretaxam nossos produtos em até
125% ou que impedem as nossas exportações, sob
alegações, nem sempre tão objetivas, de ordem sanitária.
Tais constatações não se circunscrevem, unicamente, ao caso brasileiro. Não é à toa que o balanço internacional da América Latina é, cada vez
mais, deficitário. Também não é à toa que se consolidam bloco sub-regionais de integração econômica,
para agilizar os recursos latentes no interior de cada
país e para consolidar economias que, hoje, sofrem
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as consequencias das chamadas desvantagens
comparativas no comércio com o resto do mundo.
Exemplo típico é o Mercosul, cuja integração
se fundamenta nos resultados de urna ampla discussão entre os respectivos governos e no contexto da
sociedade civil organizada. O Mercosul é, também,
para o Brasil, de importância fundamental para balizar a participação do Pafs nas discussões das etapas definidas no cronograma de implantação da
Alca. Portanto, consolidar o Mercosul é tarefa cuja
importância extrapola os limites que definem os objetivos propostos na integração do Cone Sul. Be se
constitui no marco referencial para que o Pafs possa
maximizar suas vantagens comparativas nas discussões sobre a integração das Américas. Isso, sem
macular o cronograma, anterionnente definido, para
a implantação da Alca.
Há que se louvar a iniciativa das discussões
que ora se efetivam em Belo Horizonte. Mas, não se
encontram razões que justifiquem a antecipação de
etapas de tal cronograma. Nem que se relegue a
plano inferior urna experiência já em face de consolidação, corno o Mercosul, em benefício de propostas
que devem estar, ainda, em fase de discussão de ternas regulatórios.
Sala das Sessões, 13 de maio de 1997. - Senador Pedro Simon.
Requeremos Urgência - Jáder Barbalho - Edison Lobão - José Eduardo Outra - Epitácio Cafeteira- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sendo assim, peço ao Senador José Samey, Presidente da Comissão <.!e Relações Exteriores. e Defesa Nacional, que profira seu parecer.
··

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB- AP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
s..-s e Srs. Senadores, sendo uma matéria urgente e
não sendo possível reunir a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, procurei ouvir alguns
membros que aqui se encontram e recolho a opinião
de que a Comissão nada tem a opor ao requerimento do Senador Pedro Simon, pedindo que o Senado
Federal "transmita a preocupação em relação à proposta de imediata constituição da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA, em detrimento da
consolidação do Mercosul, que deve ser considerada corno prioritária, estabelecendo-se o ano de
2.005 corno marco inicial da consolidação da Alca".
Sr. Presidente, sinto-me à vontade para manifestar minha opinião porque, reiteradamente, na imprensa do nosso País, tenho escrito sobre o assun-
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to. O Brasil está em um momento de definição histórica: ou se consolida o Mercado Comum do Cone
Sul ou nossas nações serão satelitizadas no processo de globalização mundial. O Brasil deve, em primeiro lugar, consolidar seu espaço económico e torná-lo forte, antes de ser submetido a uma abertura
selvagem que invadirá o nosso mercado, colocandoo em uma situação de inferioridade.
Sei que o Governo brasileiro vem sofrendo
pressões para que abdique dessa posição de consolidação do Mercosul em favor da espera da Área de
Uvre Comércio das Américas. Todavia, até este momento, tem tido uma posição de resistência, posição
essa que, com certeza, terá a solidariedade do Senado Federal, ao acolher, nesta tarde de muitas discussões, este requerimento do Senador Pedro Simon.
Este fato se toma ainda mais importante por
ser um alerta ao nosso Governo e uma· manifestação do Poder Legislativo de que estamos atentos a
este problema e jamais apoiaremos qualquer tentativa de restrições e abalos ao Mercosul. Assim, Sr.
Presidente, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Mesa agradece a presteza com que o Presidente
José Samey pôde ouvir os seus Companheiros da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para oferecer o seu erudito parecer sobre o problema, dando-lhe parecer favorável.
Em votação.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB.CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, quero manifestar o meu apoio-e posição favoráveis ao requerimento do ilustre Senador Pedro Simon, já muito
bem sustentado na intervenção que fez o Senador
JoséSamey.
Por outro lado, este é o momento de o Senado
Federal manifestar sua posição em defesa da integração e também da soberania nacional.
O Governo brasileiro tem sustentado que, mesmo diante das vantagens dessa integração, é preciso que nossos interesses sejam resguardados. Esses interesses passam, inicialmente, pelo fortalecimento do Mercosul a fim de que os entendimentos
para a formação da Área de Livre Comércio das
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Américas se façam coRsiderando a realidade da formação desse bloco que já vem em funcionamento
há alguns anos, produzindo excelentes resuHados
na aproximação pofítico-cuHural e na integração física e económica entre esses países.
• No entanto, gostaria de, nessa ocasião, ressaltar a necessidade de fortalecer nosso apoio à política do Governo, que vem sendo defendida e colocada em prática pelo nosso Ministério de Relações Ex·
teriores.
Recentemente, um autor americano publicou livro em que acusava o Brasil, que tem a pretensão
de se tornar líder na América do Sul, por intermédio
de_funcionário~suf:lalt~mosd!Utamamty- era assim
que o autor se referia aos nossos diplomatas -, de
colocar obstáculos e difiCuldades para adiar, protelar
a criação da Área de Uvre Comércio das Américas*.

O Embaixador Paulo Tarso Flecha de Urna
reagiu prontamente a essas insinuações e afirmações indevidas, repelindo o conteúdo desse livro, desse documento, porque era não só uma afirmação
desrespeitosa ao Brasil, como também aos nossos
diplomatas e funcionários do Ministério das Relações Exteriores. O mesmo Embaixador, na vigilância
da defesa dos interesses nacionais, principalmente
em relação à questão das tarifas e de uma série de
barreiras extratarifárias que os países ricos, à frente
os Estados Unidos, rolocam à entrada dos produtos
brasileiros naquele país, publicou um documento
de grande significação em que não só lista todos
esses procedimentos lesivos aos interesses do
Brasil, em relação à exportação de mercadorias
para os Estados Unidos, mas também estabelece
urna série de procedimentos que podem levar nossos exportadores a superar alguns daqueles obstá··
culos que ali estão.
Portanto, é oportuno o requerimento do Senador Pedro Simon. Que o Senado se manifeste não
contra a Associação de Livre Comércio das Américas, porque essa é desejável, mas sim contra a precipitação que pode levar a uma situação aHamente
desfavorável para o Brasil, no momento em que se
cuida de todo esse processo de integração das economias.
O Governo brasileiro deve sustentar sua posição e não pode se deixar intimidar por esse tipo de
argumento e de insinuação que quer levar nosso
Pafs, que ocupa uma posição de liderança na América do Sul, a uma incompatibilização com os demais
países do continente.
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Logo, encaminho favoravelmente à proposta
do Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco/PPS-PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nada mais
oportuno que o requerimento do Senador Pedro Simon, e nada tão fácil quanto o parecer do Senador
José Samey em nome da Comissão de Relações
Exteriores.
A questão do Mercosul tem sido uma constante
nas discussões daquela Comissão, não apenas pelo
fato de seu Presidente ter sido um dos idealizadores
da construção de um mercado comum em nível de
América Latina, mas por ser algo que se integra em
uma perspectiva de economia que se internacionaliza na formação dos megablocos regionais.
Talvez melhor fosse dizer do nosso apoio à política que o Governo brasileiro vem adotando com
relação ao Mercosul e à Associação de Livre Comércio das Américas, até porque o Governo brasileiro,
em várias oportunidades, tem colocado que a questão do livre comércio das Américas não pode ser
realizada da forma como pretendem os Estados Unidos, cujas autoridades vêm chamando o Mercosul
de pernicioso para os interesses norte-americanos,
em uma política deliberada de tentar impedir maior
estruturação, melhor organização e avanço desse
mercado regional da América do Sul.
Nesse sentido, o Senado está dando apoio efetivo à política brasileira na relação do Mercosul com
a Alca, definindo que esse propósito de comércio
entre as Américas deve ser um processo de transição com fortalecimento do Mercosul.
Gostaria apenas de lembrar outra posição norte-americana ·equivocada: a de não permitir presença dos representantes dos trabalhadores brasileiros como observadores no encontro de Belo Horizonte. Sabe-se que a classe trabalhadora brasileira, por
intermédio de suas centrais sindicais, pretendem discutir os processos de integração. Não se pode debater
integração apenas sob a égide do interesse do capital;
é fundamental a participação dos trabalhadores no fivre fluxo que essa internacionalização permite.

a

Capitais facilmente têm fluxo de um país para
outro, não encontram mais barreiras; os bens e serviços, nas trocas comerciais, também superam as
taxas aHandegárias de importação ou exportação,
mas os trabalhadores, os recursos humanos ainda
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continuam com impedimento; daí a importância da
presença dos trabalhadores. O Governo brasileiro solicitou a presença deles como observadores, mas foi
impedido pela delegação norte-americana. É ~rtan
te termos a noção de como esse processo avança, e
essa é uma das preocupações do Senado; mas também o é, fundamentalmente, o apoio à posição brasileira na questão do mercado das Américas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na semana passada, fizemos um discurso sobre esse assunto. Dizíamos que, de todo o bloco de 34 países, os Estados Unidos detinham 75% do movimento econõmico, sobrando 25% para os demais 33 países; que seria muito difícil para o Brasil e para os países isoladamente negociarem com um parceiro como esse; e que
o melhor seria exatamente reforçar a posição do Mercosul e, dessa forma, fazer um acordo de bloco.
Recebemos, com relação a esse discurso, Sr.
Presidente, uma carta do Ministério das Relações
Exteriores congratulando-se conosco porque essa é
a posição do nosso Governo. Creio que essa é uma
posição correta. Devemos ter tempo, devemos fazer
ao nosso ritmo e não no do parceiro mais forte que
quer fazer aqui e agora.
O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex" a palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
profiSSionafisrno e a competência do ltamarao/ são
inquestionáveis.
_
Desde que me conheço como Parlamentar, ao
longo dessas atividades relativas ao comércio exterior, às relações externas do Pafs, temos registrado,
sempre, uma atitude muito ponderada, muito equilibrada, muito séria e muito competente do nosso Ministério de Relações Exteriores, de tal modo que não
me recordo de um episódio significativo em que o
Congresso Nacional tenha aberto uma dissidência
notória ou nítida em relação à linha adotada pelo Ministério de Relações Exteriores no Brasil.
Mesmo no período do regime militar, até naquele período, havia a concordância e o apoio do
Congresso Nacional à linha adotada pelo hamaraty.
Portanto, esse é um marco significativo da coinci-
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dência, da proximidade, da convergência de visão e
de posições políticas entre os representantes do
País assentados no Congresso Nacional e esse corpo profissional da melhor qualificação política, intelectual e patriótica, que é a Casa de Rio Branco.
Sr. Presidente, no caso específico da Alca - a
par de registrar tudo o que já foi dito pelos Senadores Pedro Simon, José Samey, Roberto Freire e Lúcio Alcântara - gostaria de registrar algo que talvez
não precisasse ser dito, mas que pode pas5an:>ara ___
algumas pessoas como subentendido equivocadamente: a Alca - Associação de Uvre Comércio das
Américas, não é algo ruim, não é algo que repudiamos, não é algo que queremos evitar, ao contrário, é
algo que tanto o ltamaraty quanto o Brasil devem
buscar, devem desejar construir. A diferença. no entanto, consiste no fato de que isso não seja feito
abrupta, irresponsável e descuidadamente.
Há de ficar claro, em primeiro lugar, que queremos que em um futuro relativamente breve de três,
quatro ou cinco anos, a construção da Associação
de Livre Comércio das Américas seja uma realidade.
Todavia, estrategicamente o Brasil tem alguns pontos a considerar, algumas questões a colocar e algumas exigências a fazer: uma delas é a de que a negociação se dê a partir de blocos e não de países individualmente, ou seja, a discussão é entre o Mercosul, o Nafta, o Pacto Andino e o Mercado Comum do
Caribe. Essas associações regionais, esses blocos é
que devem negociar coletivamente e não os Estados
Unidos, país para país. Essa é a primeira exigência
da diplomacia brasileira.
A segunda exigência ou reivindicação é que o
governo americano tem que conferir aos seus diplomatas, aos seus negociadores, a mesma autoridade
que nós brasileiros conferimos aos nossos negociadores que podem pactuar acordos entre os países
de modo a mudar a nossa política de comércio exterior. Os negociadores americanos não, eles dependem de uma autorização a posteriori do Congresso.
O presidente Clinton, portanto, é um homem de
mãos amarradas para fazer as concessões e as mudanças que os brasileiros e os argentinos precisam
neste momento.
Antes de assinarmos a Alca, os americanos
têm que derrubar todas as exigências extratarifárias
que impõem aos produtos brasileiros, tais como: calçado, carne, suco de laranja, soja. A carne brasileira
não pode entrar nos EUA devido a problemas de
saúde, uma suposta doença, a febre aftosa, há muito erradicada dos Estados exportadores. A Europalembra-me aqui o Senador Pedro Simon - compra a
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nossa carne, mas os E-stados Unidos não. Obviamente esse é um artificialismo extratarifário.
Uma outra questão: o aço brasileiro entra pesadamente sobretaxado nos Estados Unidos com a
alegação de que aqui é um produto subsidiado porque é produzido por uma estatal. Como as estatais
brasileiras, nesse campo, já não existem mais - a
CSN e a Açominas já não são mais empresas estatais -, o tal subsídio, suposto ou subentendido, não
-existe mais. Não há porque continuar sobrecarregando pasadamente o aço brasileiro.
Se os Estados Unidos desmontaram as siderúrgicas de Pittsburg, foi porque houve problemas
com os sindicatos e com a estrutura econômica intema do país. Cobrar do Brasil, que é um fornecedor
de aço, condições excepcionais de sobretaxação, é
evidente que isso concorre contra a assinatura da
Alca, Alca que queremos, que será boa para o Brasil
quando condições mais relativas de igualdade se estabelecerem, quando a nossa indústria e o nosso setor produtivo básico e primário tiverem, por meio do
Mercosul, exercitado a capacidade de competi~. ·
Não se trata daquela política retrógrada que
adotamos no terreno da informática: fechar o País
por 10 anos para atrasar o setor. Não! Queremos a
Alca e avisamos aos produtores brasileiros: tratem
de se reconverter, tratem de se qualificar, tratem de
se preparar para competir, porque isso aqui não é
jogo de compadre; trata-se aqui, isto sim, de aperteiçoar as condições de competitividade do País. Esse
é o novo nome do nacionalismo: nacionalismo é adquirir capacidade de competir.
É por isso, Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, que também quero me manifestar favoravelmente a esse requerimento e ao pareeer do ilustre
Senador José Samey.
. • .,..-. -. · ·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
. .---·. ..,..,
os srs. Senadores que 0 aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
· ·• ·
Será feita a comunicação para o Fórum das
Américas, em Belo Horizonte.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães)
- Senador Pedro Simon, vencemos vários obstáculos
regimentais, mas o requerimento de V. Ex& foi votado.
O SR. PEDRO SIMON- Obrigado a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
São lidos os seguintes:
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c} destinação dos r~cursos: controle e red~o das despesas com
pessoal - Programa de Desligamento Voluntário - PDV, conforme autorizado
pela Resolução na 109. de 19. 12.96. do Senado Federal. e contrato fumado com
a CEF em 05.12.96.

PARECERE N" 210, DE 1997
Da COM[SSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMKOS.
sobre o Oficio ··ç 37+ de !997, do Presidente do
Banco Central do Brasll que "encammha so/rcuação

do Cirm:mo do E!>·fado do Pto.ui sobrt! aditamento ao
r.:omraro de operação dt• t:rt!dtro firmado juuto â
( 'arxa &.:mtâmu:a Federal, rt!latn'Q ao Programa de

Estando a operação de credito normatizada. pela Resolução D; 70, de
. 14.12.95. ahc:rada pela Resolução n: 12, de 30.01.')7. ambas do Senado Federnl.
a anâlise dos limites e da situação de endividamentO do Estado do Piaui, se
circunscreve ao que dispõe o an .•l" da Resoluç:ã.o n~ 69195. Nesse sentido" o
parecer do Banco Cenrral. acima referido. atesta o cnquaclramcm:o da operação
naqueles linutes.

Apuro ir Ree.~muuraç:ào e Aptste Fiscal dos Estados,

espec{{icameme o Pro?rama de Desligamemo
f'vlumánn - PD1: ao wnparo dos mem:wuado:•
uorma11vo.'>, alteraudo n ,t(l/or Je trmta e c>IIO
m1/hões e SI! tecemos mr: N!a/.\' para cmquema e ffés

mrlh&."> e qumht!mo.'i m1l rem.'>".
RELATOR: Senador FREITAS NETO

O Tnõunai de Contas do Estado do Piaui atestou o cumprimemo das
disposições dos ans. 27 c 212 da CoDSiiruiç:io Federal. bem como o pleno
cxen:icio da competCncia tributâria. relativamente ao ano de 1995. Informa.
ainda. que o Estado aplicou 85,64% das receitaS correntes liquidas no pagamento
de: pessoal...dentro do permissivo do an. I o. pa:r.igrafo I". da Lei Complementar

n• 82, de 21 de março de 1995".

I -RELATÔRIO

s-

O Sr. Prosidente do Baneo Centrnl do Brasil. por interm<dio do

Oficio .. n° 037/97 (Oficio PRESI n°l,098. de 28.04,97. na origem), sllbmete à.
apreciação dO Senado Federal a solicitação do Governo do Estado do Piauí a

respeito do Termo Aditivo de Rerrarificação ao Contr.!to de Abertura de Crédilo,
celebrado com a Caíxa Econômica Federal. c:om a garantia da União. nos tennOS
do Voto 162195. ahetado pelo Voto 175/95. ambos do Conselho Moneti:rio
Naciooal.

Pretc:!Jde..sc com esse adinvo alterar o valor do crédito que a Caixa
Ec:onõmic.a Federal abriu ao Estado do Piaui cm 5 de dezembro de 1996~ no valor
. on~ de RS 38.700.000.00 (trinta e oilo milliões e setecemos mil reais)~ para
RS 53.500.000.00 fcinqüenta c três -milhões e quinhentos mil reais). Com isso~
visa-se dar prosseguimento ao Programa de Dc:siigam~to Volum::ãrio levado a
efeito pelo estado no âmbito do Programa de Apoio à Reestrtnuraçclo e ao Ajuste
Fiscal dos Estados.

lnlegr1l. ainda. a documentaçào remetida ao s-lo Federal
declaraçfo do Senhor Governador do Estado do Piaui. especifi<Olldo • situação
de adimplêttcia do Estado e informando faltar apenas a c:ooeludo de~
já em curso parlla compra dos aéditos ref=es as openoç6es de ~ de
rcc:eita orçamem:iria e de dividas fundadas pela Caixa Ecooômíc:a Federal. c;om
base no voto o.. 009/97 e na. Resolução na 2366/97. ambas ..do Coaselho
Mooet3rio NacionaL Sobre as demais ope:ações de a<ditos. o Sathor
GcMmador afuma que estão sendo P"!"S nos termos do Protoc:olo de Acordo
finDado com a UniJo.

A declaraçàD acima referida foi reforçada em inf~ do Banco
Cenlr.ll Alem da pane da divida negoc:iada nos tem20s do Voto 162. do

Conselho Mon~o Na~onal e daquelas operações in.te~ <1! Je!_ -~o
-- -8:727193:-"0EStado do Piaui CSlà renegociando as dividas referemes a opernçóes
ARO, ao amparo da Resolução na 2.366, do CMN.
Como informado no Oficio GG n= 226197. do Sr. Governador do
Estado do Piaui. os RS 38.700.000.00 liberados originalmente pela Caixa
Económica Federal jâ foram utilizados para o pagamento de indcnizaç:ões a 6.029
·pessoal do Estado estão na dependência da liberação dos recursos financeiros
11- VOTO DO RELATOR
objeto do Tenno Aditivo que ora se analisa.
O Banco Cenual do Brasil informou. mediante o Pan:ccr
DEDIPIDIARE-971320. de 23 de abril de 1997. que a operaç;lo de ertdito
apresenta as segujntes caracteristicas:
a) WJ/or pretendido: RS 53.500.000.00 (cinqü:c:nt:a e U'Cs

mi.lbõcs e

qutnhentos mil reais):.
b)fomuz e prato tie paganrm/4:
-as prestações vencidas e mo liquidadas ate 03.04.97. arualizadas
na fonna originclmente contratada. que totalizam o valor de RS 6.655.779~44
(seis milhões. seiscentos e cinqUenta e cinco mil. setecentos e setenta e nove reais
e quarenta e quatro centavos}. dever.lo ser incorporadas ao saldo dC\'Cdor da
operação. finnada em 05.12.96:

- CODSOlidado c atualizado o saldo devedor. a divida ser.i paga no
praza cotltt3tU31 remanescente de 19 (dezcnovc) parcelas mensais e consecurivas,
reiniciando o pagamento das prestações a partir de 30.06.97. vencendo-se as
demais sempre no dia 30 dos meses subsequentes. sendo a última exigível em
)0.12.98:

- dur.mte o periodo de carência. ate 30.06.97. o valor apurado
encargos ser.i capitalizado ao saldo devedor~

do~

Operações financeiras inseridas no âmbito do Programa de Apoio a
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. como essa pretendida pelo Estado
do Piaw. estão subordinadas as Resoluções nos 70, de 199S e 12. de 1~7.jlo
Senado Federal.
~

---

Nos: termos do art. l'" da referida Resolução n" 70/95, o contrato de
abertura de crédito finnado entre a Caixa Econômic:a Federal e o Estado do Piauí
em 05 de dezembro de 1996 não apenas estava previamente autorizado pelo
Senado Federa!. como tambem. em c:onseqüê:ncJa. havia sido dispensado do

cumprimento de uma serie de e;cigCncias c condições estipuladas pela Rcsoluç=lo
n• 69. de 199S. do~
n~ente do cumprimento dos limites de
endividamento previstos em seu art. 4°. inciso I.

Federal.

Foi com esse entendimento e em conseqOC:ncia dessas disposições
que o Banco Cemral encaminhou ao Senado Federal todo um conjunto de
Pareceres relativos à contrataÇão de operações de crêdito ou de refinanciamemos
fimsados pelos diversos estados ao amparo do Progtama de Apoio ã:
Restruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Ainda. ate emao. :sem o abrigo da
citada Resoluçfo 12197. e a despeito da previa autorizaçfo concedida pela
Resolução 70/95, o s-lo Fed=l já vinha proeedendo a apreciações
especificas. concedendo as respectivas autorizações.
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Por seu rumo. com. a Resolução n° U. de 1997, ·que -altera a
Resolução 70195. dando respaldo.legal a uma pràtica que 'lw'inba ccormldo. ê:
determinado que as operações de credito de interesse dos estádOs-. 1Mdas-á- efeito no âmbito do Programa de Apoio ã Reesttuturação e ao Ajuste Fiscal. dQs
Estados.. seJam submetid<.s a aprec~ação do Senado Federal~ ao mesmo tempo,
~ Resolução mantêm inalterado o nto processual próprio e especifico
estabelecida para essas operações de credito pela referida Resolução n"' 70/95.
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partes em 05 de dez~mbro de 1996. no valor de RS 38.700.000,00 {trinta e oito
rrulblks e sete~emos,mtl reats). nos termos do disposto no Voto n" 162. de J99S.
- alterado pelo\ oto n 175. de 1995. do Conselho Monetãrio Nacional.

.

Art.

?·" A Operação de Ci'édiro referida no anigo anterior observara

as scgwntes condtções financeiras:

a) valor preren.dlda: RS 14.800.000.00 (quatorze milhões e

A opetação de c:ré:díto em exame trata., na verdade. de um aditivo a
um contrato de abenura de crédito ao Estado de Piaui., ji deferido peic Governo
Federal. e pela Caixa Económica F~ral. e que incorpora condições de prazos dr:
amoruzações e de encargos fznanceJros amplamente favorãveis relativamente aos
prevalecentes no mercado.

E de se frisar. porem. que. para todos os efeitos legais. adinvos
contratuais que lDlphquem clevaçâo dos valores mutuados. como pretendido pelo

Estado do Piauí. são considerados operações de credito e. enquanto taís. sUJeitaS
as nonnas constantes das resoluções acima explicitadas.

Nesse senttdo. as mformações prestadas pelo estado e a anàlise
efetu.ada pelo Banco CetUral demonstram a perfeita adeqiUtÇào do pleito ã.s
nonn:as 'Y1g~eS- Não C: demais enfatizar. todavia. que a operação de crr:dito
ptttendida peio Estado do Piaut_._lllsenda no Programa de Apoio Reesaururaçao
e ao Ajuste Fiscal dos Estados. corresponde a mec:uusmO que objetiva ad~uar
os gastos com pessoal do Estado ao limites estabelecidos esn legislação prõpria.
Estes procedimentos são de vital importância para o ajuste úscaJ: do estàdo.

a

Necessario se faz reafirmar que a situação de inaditnpiCncia llml que
se encontra o Estado do Piaui. estâ referida a dêbitos, todos eles em fase de
renegoc:íação, no ímbito do Progr.u:na de Ajuste Fiscal dos Estados. conforme
atestam a det:latação do Govemador do Estado e o Oficio/PR.ESI-97/1253. do

oit~~os

miJ reais). co_crespondentes _ao valor adí~do_ ao contrato de abertura de
~-tQ iniciat4e -~ ~3.iOO.oOO,oOittU\ta-e-Õlt~-rnithões e -~te~~s -;ul reais>.
to~fi_o _RS~~3_._5QO,PQ_Q_,O_Q

(çinQutDtae.tr_ês milhões e quinhentos mil reais)~

b)Jorma ~ pr/U.D d~ ptJgQ171t!IUO:
-as pteStaçóes vencidas e não liquidadas ate 03.04.97, atualizzdas
na fotma origillaimente contratada, que totalizam o valor de RS 6.655. 779,44
(seis rniihões, SelScentos e cinqücnta e cinco mil. setetent~ e setenta e nove teais
e quarenta e quatro centavos). deverão ser incoi'j:)Ol'adas ao saldo devedor dy
operação. fumada em 05.!2.96;
, ,q.,

- COilSOlidado e atualizado o saldo devedor, a divida serâ paga_~l.o
prazo contratual remanescente de 19 {dczenove) parcelas mensais c consecurivàs.
reiniciando o pagamento das prestações a partir de 30.06.97, ve:oc:e:ndo-se as
demais s.empre no dia 30 dos meses subsequentes. sendo a últitna ~1 em
30.12.98;
- dunmte o período de: carência. atê 30.06.97. o valor apurado dos
encargos será capítalizado ao saldo devedor.

c) d<Stinaçilo dos recursos; ccntrole e reduç!o daS despesas com
pessoal- Programa de: Desligamento Vo(untário - PDV, confmmc autorizado
pela Resolução n" 109. de 19.12.96. do Senado Federal. e contrato fumado cem
aCEl' em 05.12.96.

Banco Central do BrasiL

Art. 3" Os recursos de que mua esta Resolução sedo utilit:ados
fins do Programa de Incentivo â Exonernção

~efusivamente para os

Nesse contexto. diante da natUreza estratêgica que a ~ de
crêd:ito sob exame representa pa:ra a sostentação do Programa de Estab~o
em curso. e para o ordenamento das finanças pUblicas estaduais. somõS- -peb autorização desre Senado Federal à celebração da operação dC crêdito em tela.
nos termos do segwnre:

Voluntaria.
- Parâgrafo Unico. A utiüzação para fins diversos do- autorizado
i:mpticarâ no vencimeruo imediato da totalidade da operação de aedito tk.que
trata essa ~~oluçã<:,; sem, prc::juizo da sanções legais pertinentes ao caso.

~rt.:t'

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 60, DE 1997
Autoriza.o Estado do Piaui a contratar operação de
crédito sob a fonna de Termo Aditivo de
RerrmificaçdtJ ao Contrato de A.bel"tUTa de Crédílo
celebrado em 05 de dezembro de /996, junto à
Cai:ra Económica Federal.

O SENADO FEDERAL resolve:
.-\tt. I" É o Estado do Piauí autorizado a coni:I3tar operação de

cré:dito sob a forma de Termo Aditivo de Rcrra:tificaç:ão ao Contraio de Abertura
de Crêdito celebrado em 05 de dezembro de 1996 com a Caixa Econõntica
Federai,
ParáwatO únu;o, A operação de crCdtto de que trata o capur
conesponde ::t adtramcmo. no valer rle RS 14.800.000.00 (qU3lorze ntilhões e
Oitocentos mil reats·t U) Contrato de Abertura de Crêdito celebrado entre as

Esta)l,esolução entra em vígor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, cm 13 de maio de 1997

JOSE SERR.=.: Presidente
FREITAS NETO: Relator
ADEMIR ANDRADE
COUTINHO JORGE
JOSÉBIANCO
ONOFRE QtJJNAN
~JÓNAS PINHEIRO
BEU.OPARGA
WAL.DECK ORNELAS
HUGO NAPOLEÃO
NEY StJASSUNA
__El)_U~[tQJ; lJ!'LIÇY
ESPERIDIÃO AMIN
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
CARLOS BEZERRA
VALMIR CAMPELO
'INTONIO CARLOS VALADARES
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PARECER No 211, DE 1997
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Vale salientar que --o estado despendeu· gastos, em 1995, com

pagamento de pessoal, no valor equivaleJJ.te a 68,54% de suas receitas correntes,
descumprindo, dessa forma, o que estabelece o art. 38 do Ato das Disposições

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÕMICOS, com referência ao
Oficio "S" n• 24, de 1997, que
"encaminha solicitação do Governo do

Estado do Espirita Santo, para que
possa contratar operação de crédito
no valor de R$ 64.600.000,00,
destinados à cobertura dos créditos
trabalhistas provenientes da execução
do Programa de Demissão Voluntâ.ria
(PDV)".

RELATOR: Senador ÉLCIO ALVARES

Foram anexadas ao processo cópias da Lei n° 5.294/96 que instituiu
o Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntârio no Serviço Público- PDV
e das Certidões Negativas de Debito para com o INSS, o Minist"mo da Fazenda e
oFGTS.

E o relatório.
ILVOTO

Por intermédio da Resolução n° 70/95 o Senado Federal autorizou os
Estados a contratarem operações de crêdito previstas no Programa de Apoio à
Reesttururação e ao Ajuste Fiscal dos. Estados. Foi com esse entendimento e em
conseqüência dessas disposições que o Banco Central encamiDhou ao Senado
Fedcrn.l todo um cçnjtm.to de Pareceres relativos à contratação de operações de
credito ou de retinanc~cntos fumados pelos diversos estados ao amparo do
Programa de Apeio à~ e~ao Ajuste FiScal dos Estados. Ainda, até
enlão, sem o abrigo da citada Resolul'lO 12197, e a despeito da prévia
autorização concedida pela Resolução 70/95, o Senado Federal jà vinha
procedendo à apreciações especificas, concedendo as respectivas autorizações.

!. RELATÓRIO
Vem a

COnstittiCiooii.S-tranSttoriaS-ea1.erCoinP1e=mentatn"82795 .-

esta

ComissOO de Assuntos Econõmicos o Oficio ..S.. lf

24/97 (Oficio G n• 32, de24.02.97, na orig=)do S<nhorGovemadol'do E$ta<lo
do Espírito Santo solicitando autoriza\'lo do Senado Federal para ccatnt1r
operação de crftdito com a Caixa Econõmica Federai, no valor de RS
64.600.000,00 (sessenta e quãito riillho.s c scisoentos mil reais), destinada a

financiar o Programa de Demissão Voluntária a ser promovido naquele estado.
O programa acima referido se insere no conjunto de ações que estão
sendo levadas a efeito pelo Governo Estadual, no âmbito do Programa de Apoio
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, ao amparo da Resolução n°
70/95, modífinada pela R"':"l119ão n• 12197. ambas do Senado Federal.

a

O Banco CeottaJ, mediante c Parecer DEDIPID1A.RE~97/3Sl, de 07
de maio de 1997, informou que são as seguirues as caracteristicas da operação:

11alor pretendido: RS 64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e
SeiscentOS mil reais)~
a}

b)
condiç6es de pagamento: em 21 (vinte e uma) prestações mensais
consecutivas;
c)
enaugosjinanceiros: custo de captação media da CEF, acrescido
de 0,5% a.m., calculados sobre o saldo devedor atualizado e capitalizados
mcnsalmeru:e, repactuados trimestralmente, com base no último balancete da
CEF, c:om a taxa inicial de 2,1095% am.;
d)
áestiruJç4o dos recursos: atender às despesas decorrentes do
Programa de Incentivo ao Desli~to Voluntário do Serviço Público- PDV.
Operações financeiras inseridas no âmbito do Programa de Apoio à
R.eestnnuração e ao Ajuste Fiscal dos Estados. como essa pretendida pelo Estado
do Espírito Santo, estão subordinadas às Resol1J90es n•s 70, de 1995 e 12, de~
1997, do Senado Federal. Em conseqüência, as exigêDCÚ!.s
-cabiYeiS
são as estabelecidas na Resolução n° 69195, combinada com o disposto nas

ProcCSsuaJs

resoluções acima referidas.

Por seu turno, com a Resolução n" 12, de 1997~ qué altera a
Resoln\'lo 70/95, dando respaldo legal a uma ptática que IIÍilh8 ocorrendo, é
determinado que as operações de crédito de interesse dos estados. levadas a
efeito no âmbito do Programa de Apoio à Reestrun.lração e ao Ajuste Fiscal dos
Estados, sejam submetidas à apreciação do Senado Federal; ao uies_m:o tempo?

essa Resollll'lo maatém inalterado o rito proocssua1 próprio e especifico
estabelecido para essas operações de crCdito pela referida Resolução na 70195.
A operação de crêdito cm exame trata. na verdade. de um contr.tto
Econômica Federal, cm pcrli:ita
sintonia com os objetivos daquele Programa, nos tennos da Linha de Crédito n,

entt<: o E$ta<lo do Espírito Santo e a Caixa

estipulada na 5CI'lo lll do Voto CMN n• 162195.
As infonnações prestadas pelo estado e a análise efctuada pelo
Banco Central demonstram que o pleito está instruído segw:u:io as normas
~çemes. Cabe assinalar dois pontos:

a) quanto ao aspecto do descumprimento do limite de gastos com
pessoal, cumpre lembrar que a Lei Complementar D0 82/95 ao fixar em 60"/e
(sessenta por cento) das receitas correntes líquidas~ para aplicação a partir de
1996. o limite máximo das despesas totais dos Estados com pessoal ativo e
inativo da administiação direta e indireta , inclusive fimda90es, empresas públicas
e sociedades de economia ~ pagas- com receitas correntes estaduais,
concedeu o prazo de 03 (três) exercícios financeiros para o enquadram~ dos
Estados no respectivo limite. As~ o real descumprimento da norma legal pelo
Estado do Espirita Santo se coo:figura caso mantidos aqueles pe:n::emuais de
gastos a partir de 1996;
• ·b) a Certidão Negativa de Débito, expedida pela Procurndoria Geral
da Fazenda Nacional atestando que o Estado do Espírito Santo não estã insCrito
na divida ativa da União, está com sua validade vencida, sendo de todo
recomendável sua :rubstituição previamente à assinatura do contrato com a Caixa
- Econômica.
Não é demais enfàtizar que a operação de crCdito pretendida pelo
Santo~ inserida no Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados. corresponde a mecanismo que objetiva adequar os
gastoS com pessoal do estado ao limites estabelecidos em legislação própria. Sem
dúvida, tais procedimentos são de vital importância ao ~uste fiscal do estado.

Estado do Espírito
Nesse sentido, o parecer do Banco Central assinalou que a operação
está enquadrada nos limites do ·art. 3° da Resolução D0 69195 e que o estado
encontra-se adimplente junto às instituições illtegr.mtes do Sistema Financeiro

Nacional.
Nesse contexto, diante da natureza estratégica que a operação de
Menciona, ainda,. o citado parecer, que o Governo do Estado do
Espírito Santo apresentou declaração atestando o cumprimento do disposto nos
arts. 27 e 212 da Constituição Federal. bem como do pleno exercicio da
competência tributâria, com relação ao exercício de 1995.

aédito sob exame representa para a sustentação do Programa de Estabilização
em curso, e parn. o ordenamento das finanças públicas estadual, somos pela
autorização deste Senado Federal à celebração da operação de credito em tela,
nos termos do seguinte:
·
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sobre o emprego do Documento
Único de Transferência DUT, o uso
de instrumento de prÕcuração e o
prazo para a transferência de veículos
rodoviãrios automotores ...

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 61, DE 1997

Auronza o Estado drJ Espínro Santo a contratar
operaçdo de crédito ;unto â Caixa Econõmica
Federal, no valor de R$ 6<1,600.000,00,
desrlnados à cobertura dos créditos trabalhistas
provementes da e::r.ecuçdo do Progromtz de
lncentwo

ao Des/Jgamenro
Serviço Público- PDV.

Vo/unláno
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RELA TO R: SENADOR JOSE EDUARDO OUTRA

no

I. RELATÓRIO

O SENADO FEDERAL resolve:

E autorizado

o Estado do Espirita Santo, nos termos da
Resolução n• 10195, altcrnda pela Resolução n• 12197, ambas do Sc:aado Federal.
a contratar operaçclo de credito jml.to a Caixa Econônrica Federal no wlor de RS
64.6üO.OOO,OO (sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais), destinados â
cobertura dos creditos trabalhistas provenientes da ~ecuçâo do Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público- PDV.
Art. 1"

Art 2• A opc<ação de crédito serâ realitada nas seguintes
condições:
a) va/Dr pretendido: R.$ 64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e
seiscentos mil reais);
b) cond/flles de pagami!1Jl/1: em 21 (vinte e uma) presações mensais

consecurivas;
c) encargos financeiros: custo de captação médio da CEF, =ido de
am., ça(culados sobre o saldo devedor atualizado e c:apitalizados
mensalm~e. repaçtUados trimesttalmente, com base no último baJaocete da
CEF? com a taxa inicial de 2,1095% am.;

É submetido a apreciação desta Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania. o Projeto de Lei do Senado n" 279, de 1995. que dispõe sobre o
emprego do Documento Único de Transferência-DUT. o uso de instnnnento de
procuração e o prazo para a transferência de veiculas rodoviários automotores.
Tal projeto toma obrigatório, nas transações comerciais de compra e

venda de veículos automotores. o preenchimento do Documento Único de
Tnmsferência·DUT, pelo vendedor, na presença do tabelião ou de seu
representante_ constituido, gerando, para o adquirente, a obrigaÇão de
t:ransferência do veiculo junto ao Departamento de TrânsJto--DETRAN de seu
domicilio, no prazo de sessenta dias, a contar da data constante do carimbo ae
recoahccimento da firma, Nesta data. o comprador do veiculo lançará su:.:
assinatura no Documento Único de Transferência - DUT, em sinal Je:>
aquicsceacia à tl'anS3Ç<lo. ~ vis!ori~ ~ v~jç_uJo rar~se..ã. em prazo inferior a C' . ~o
dias. cOi1iar diiqoieia-d3r:;.
·

a

0~5%

d) tkstinm;6o dos recursos: atender âs despesas decorrentes do Progrmna
de lncendvo ao Desligameoto Vo!Ulllário no S<IViço Público- PDV.
Art. 3" Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados

exclusivamente para os fins do Programa de Incentivo à Exoncraç;J.o
Volurruina.
Paragrafo Urtico. A utilização para fins diversos do autorizado
implicarâ no vencimento imediato da totalidade da operação de ~o de que
trata essa Resolução. sem prejuizo da sanções legais pertinentes ao caso.
Art. 4.. Esta Resolução entra cm v!gor na data de sua publicaç;lo.
Sal& das Comia6es. em 13 de mD3 de 19'J7

Na hipótese de eXtraVio. inexistClncia ou impossibilidad~ de
expedição do Ooçumenro Único de Transfertneia - DUT pelo DETRAN,
determina o projeto de lei em pauta que o \'endedor comunicará a esse Orgclo.
aaravt:s de carta ptotocolada., a data em que se realizou a venda. o \'alor d:.:
transaçâo. o nome completo, endereço~ números da identidade e CP::= d ·,
vendedor e do comprador do veiculo. ind:C~do dUd.) i~t:.'mlllbas que .r,: n
presenciado o negócio. Caso oconam aquelas llipóteses em relação ao
preenchimento do documento, a venda filr--se-ã por meio de procuração. que terá

validade de sessenta dias.
O an. 5° do projeto de lei, ora cm análise, sinrcriza o seu mêrito,
quando exime o proprietário do veiculo de toda n:spon!'><1bilidade sobre o veiculo
alienado, desde a data de sna nnsferêocia.. ou da comunicação ao DETRAN.

JOS~ SERRA: Prosldente
ELCIO ALVARES: Relator

VALMJR CAMPELO
CARLOS BEZERRA
NEY SUASSUNA
WALDECK ORNELAS
COUTINHO JORGE
PEDRO SIMON
ONOFRE QUINAN
BELLOPARGA
ADEMIR ANDRADE
JOSÉBIANCO
LEVYDIAS
JONAS PINHEIRO
ESPERIDIAO AMIN
HUGO NAPOLEÀO

PARECER No 212, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre O Projeto de Lei
do Senado n• 279/95, que "dispõe

Fillalmentc, o poojelo dispõe que, passados sessema dias da data d<
ttansf~cia

do veiculo, sem que o compr.uior

pro~dencie

a transferência. os

órgãos do DETRAN apiicar·lhe·io multa. não superior a L'12 do valor do veiculo~
por mCs, ou fração de mês. de atraso. com base nas tabelre>' dÕ

IPvA.

Ê o relarório.

11. VOTO
Em sua jusrificaçao, o atltor da proposição considera que o crescente
número de veículos no PaLs dificulta,. para os õrg:ãos de trânsito. o controle sobre
a propriedade e também sobre possjveis fonnas de utilização dos mesmos.
Apesar da existência .1o Documento Único de Tr.:msferClm:ia-DUT. toma·se
imprescindível fixar um pr;u:o pa1a que o comprador providencie os docmnentos
exigivcis, solicire ao DElRAN a efetivação da rr.msferencia. e. rulo o fazendo.
submeta-se â mu1ta.
A negligência. ou até mesmo a mâ fê dos compradores de veiculo~
gera conseqllCneias ao vendedor. como no caso de ajuizamellto de açóe's
vístas à reparação de danOs. em razão de colisões, ou peJa utilização crimtno· ....e
carro que, nos regisrros oficiais. permanecem de sua propriedade.
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Paralelamente,. não e acenivel que o vendedor aguarde ate sessenta
dias a imctativa do comprador. Asstm, de .:!cardo com esÍe projeto, desde a data
da transferênCia do veiculo, pode o pnme>ro liberar-se de quaisquer
responsabilidades sobre..,indas de sua utilização, bastando informar ao D_!ITRAN,
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universalizar o emprego do Documento Único de Transferência, em todo
temtóno nactonal. b~m ço_mQ por estab~lecer um controle co_m ~atar ex~t_u:ljo,_ --,----.--- _ _ ___ ___
das mfonnações sobre os agentes envolVIdos na transaçào comerciaL
..
t1'

Face ao exposto, somos pc:la aprovação do Projeto de Le1 do Senado
n° 279, de 1995,
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Sala da' Comissões, em 23 de abril de I 997
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COMISSÃO DE CONSTITUlÇÀO, .JUSTIÇA E CJDADAc"'«A

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL

TOTAL_6LSIM

/~

!';1()-

S g??9N'

AJ!~ -- ~ _ ""S_AW-"J!AS!\EU!'o"!_Õ_E_SJ~l:'U•· '!!'; •

'~~::·*(~

Senador :&ra2rdo Cabral
Presidente da Comissão de Constituiçio, Justiça e Cid1d2ni2

!=l_ras_i_J@"-_~3- ~abril

de 1997.

Cordlalmente,
Senhor Prestdenle.

..'.~...r.~·-

'senadõ'r~

Siri;;;;Cabra·~

Presidente da Com•ssão de Constt!UiçáO, Justtça e C1dadan1a

Nos termos regimentats comunico a V.Ex' que em reunião realiZada

E.xm0 Sr.
-senador ANTON-IO CÃRLOS--MAGACHÃES
DD. Presidente do Senado Feder<!l
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PARECER N' 213, DE 1997

a) o indiciado não portar documento de identidade origino.l, civil ou
profissional;

Da Comrssão de Constituição, Justiça e
Ctdadanla. sobre o ProJeto de Le• do Senado n" 115,
de 1995, de autona do Senador Odac1r Soares, que
0ef1ne os casos de identificação crimmal prevrstOS
no art 5°, inctso LVIII, da Constrtuição Federal, e o
Protelo de Le1 do Senado n" 187, de 1995, de
autona do Senadoc Júho Campos. que dispõe sobre
a identificação crrmtnal do avilmente identificado,
regulamentando o art. 5", inciso LVIII, da
Constrtuição Fe<leral, que tramitam em conjunto

b)a identificação crim~ for csscnciul <is investigações policiais.
segundo despacho fundnmcnt.ado _dç autoridade judiciária
competente, que dcciúirá Uc oficio, ou mediante rcprcscnt.:J.ção da ·
- autoridade policial, do MiuistCrio Público. ou da Defesa.
Além disso, o projeto n"' 187 dctcnni11a que, mesmo cm o~orrcndo a
identificaç.iio criminal. a autorid:J.dc policial deveríi tomar :J.S providências
necessárias para cvit.:J.r o coDstrnngimcnto do identificando.

!nicialmcmc, deve-se ter cm mcJtte que o disposilivo constitucional é wn
dos direitos e gar.u1ti<1s funcbm.cmais Dcstane, toda restrição a ele deve ser a
mais limitada passivei, bem como sua interpretação deve ser
correspondcmcmenlc abrangente.

Relator: Senador ROBEltTO I'IIEIRE

Vêm a esta Comissão, par<l._cx~n~, o .Projeto de: Lç_i _d_o_S_cnado n" 115, de
l995, de autoria do Scnndor Odacir Soares, que "define os casos tlc
identificação criminal previstos no art. 5", inciso L Vlll, da Constituiçiio

Federal", c o Projeto de Lei do Senado n" I87, de 1995, de ;!Uloria do Senador
JUlio Campos, que ..dispõe sobre a identificação cmninal do civilmente
identificado~ regulamentando o art. s~. inciso LVIII., da Constituição Federa!."
Nos tcnnos do Requerimento na t .335/95, com base no art. 258 do Regimento
Interno do Sena.do Fedem!, os dois projetes passaram a tramitar cm conjw1to,
por versarem sobre a mesma matCria.

Não hâ qualquer óbice de ordem constitucional, juridica ou regimentJ.I
contra qualquer dos projclos. Qua.utQ ao mCrito: ambos os projetas tratam da
realização de um dispositivo constitucional ainda hoje sem cmbasmncnto
abrangente na legislação ordinãria. DispCe o art. 5°, ine. LVIII, da Constituição
Federal:
''Art. 5" "'"'"••••••••••••••••••••••••••••••·······••••••••••"''""""'''"""''"'"""'"'''''"'
LJ'/11 ·-· (, t:ll'rllln!lfle 1ckrlllju.:udo rriio .:.erU suhmettú('.a IÚelllrficaçiJu
t'rtmmal. ,-.ail't:• rrw III[Úf~:.:.r:.\· pre1•utas 1:111 k1:

Atê o mornento. incxístc esta lei que discrimine as hípótcscs Cõlbivcis de
identificação criminal do civilmente identificado. Esta Iacwl.õl legislativa
ocasionou a aprescntiJção dos dois projetes sob CX4Unc. Alêm disso, o Senador
Romeu Tuma, antes relator do projeto n" 187, cm seu p:ll'Cccr ::~.presentou, sob a
fonna de um substitutivo que teria sido submetido a csto. Comissão, valiosas
sugesrões complementando o.s disposições do projeto que rclat::~.va.

O projeto n° 115 Ct1Wlcia, cm seu art. la, os casos em que scr.l pcnnitida a
identificação criminal. Note-se que o c:aput deste artit,>o restringe aos portadores
de ucartcira de identidade civil" o direito de nào scrcin .cri~cn!C
identificados, conquanto o inciso I do mesmo arti!,>o rcf~rn-sc t31llbém 3 ..carteira
profissional". Os casos previstos sào:
a) o identificanúo não apresentar identidade civil ou
profissional;
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cartcíra

b) o docwnento :1presentar rnsura que impeça a identificação ou indicio_
de falsificação;
c) o identificando possuir mais de uma identidade;
d) a autoridade policial estiver investigando crime doloso.
Jã o projeto 187 determina que n Jdcntífieação criminal poderá ocorrer
quando:

A Cohstiluiç5:0 i1ã0 se- ['efciC: especificamente à cartcim de i-dCntidatle
corno docwnento h.ãbil p..ra o c:,.crcicio desse direito~ mas utiliza a expressão ..o
civilmente identificado". Assim, dcvc·se admitir o uso de outros.docwncntos que
rcalizem a identificação: carteira profissional. passaporte, carteira de traballJocm suma, qwdqucr documento que individualize a pessoa c a identifique.
Nenhum dos dois projetas apresentados dispõe dirctamcntc sobre quais
-docwncntos podem ser cousidemdos ..idcntifiC<lção ciVIT', mas pai-ecc-nos que
tal disposiçfio não pode faltar em uma tilllci.

_ ~cidcn.1õProente, vale mencionar que o tcnno ucivil" utilizado no
~~~~~? co~itucional em tela cst~ _conrraposto a "criminal". PorCm, existe
outra acepção desse tcnno que o conU-Jpõc a ''m.ilit~". Ora. as forças militares
- da. União e dos Estados~mcmbros - fornecem também documentos de
identificação. Esses documentos devem também valer para a rçaliz:lção daquele
direito constitucional; para evitar controvêrsias decorrentes da multiplicidade de
usos do tenno "civil", é -.tõlmbém rccomendâvcl que se esclareça que os
çipcumentos milit~cs são também identificação de ordem civil.- ou seja. não
criminal.

Embora_ det~~~e que _Q _ ~_cffiQ _apresentado seja recusado se
01prcsCntar f<1$1lr3, o projeto n" 115 complcmcnla esta disposição ao especificar
que él I'<1SUI"a deve impedir a identi.ficaçilo. No entanto. um31 vez:· que o
docwnento apresentado é um documento público. qualquer rnst1r.1 o coloca sob
suspeita: parece-nos, assun, que não cabe a qualificação propoo,ta_.
' ·
Inteiramente correto o dispositivo do projeto 11° 187 que autoriza. a
_ -ªu_tQfiQ;1@ jydki_;iria__a ___dc_tçnninar _a identificação criminal. Deve haver
fleXIbilidade n_a lc_::i, para _r1_ão prcjudj<:ar 9 _bQm__ a,ndam_cnto. das investigações
Põli~iais; mas n restrição a uma das sarantias fundamentais não deve ser
ordenada senão por uma autorid<lde judiciária. Parece-nos, portanto, mcU1or este
dispositivo que a simples menção a crime doloso feita no projeto n~ 11 5; sob a
forma apresentada no projeto n" 1&7, por um lado consegue-se a flexibilidade
necessária c, por outro. gairuúc-s-c o l!i!cito fundiuncntal.
Assim, uma vez que ambos os projetes apresentam· pcr:;pcctiV"o:LS do
problema meritórias. mas incompletas, optamos por redigir wn projeto
substiiUiivo, baseado nas linhas gerais do projeto na 187 c .aproveitando
dispositivos do projeto n"' 1 JS c 'dâS propostas do SCII:ldÔr Romeu Twna.
Destarte, é nosso parecer pela. ::~.provação do Projeto de Lei do Senado na 187. de
__l22S_,_n_os tcnnos do substitutivo aprcsent<~do a seguir, c pela prcjudicialidade do
Projeto de Lei do Senado na 115, d_e 1995.
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EMENDA N" 1-CCJ (Substitutivo)
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 187, DE 1995

/)upi)f!

J.Vb.~

u idt:ll1ifictM;iiu cnmUIUI JtJ

cn•i/me111c itkmtifn:cdu, n:p~ntalltio u
art. 5~ lltclw U'lll. da Cwe1r1uiyiio Fédera/.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" O civilmente idcntífic:1do nilo scr.i submetido a idt:ntificaçiio

criminal, salvo nos ca<>os previstos nesta lei.
Art. 2" A idcntliiC<lç:;jo civil C .ntcstada por qu;afqucr dos seguintes
documentos:

a) carteira de idcnudadc;

b) carteira de tmbalbo;

c) carteira Profissional;
d)

pass:;tportc~

c) carteira de ídcntiticação runciomtl;
f) outro documento pt'tblico que permita a

idcntifi~ção

Parágrafo Umco. Paro as finalidades desta lei,

do indiciado.

cquip;ll'3Dl~se

otos

documentos de identificação civis os documentos de idcntiflCíJçào militares.
Art. 3° Embora apresentado documento de idcntificaç5o, poderá ocorrer

tdcntificação crim.illill quando:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
FOLHA

I - o documento õlprcscntilr rastu"'J ou tiver indicio de falsificaç.ão;

J\ \

N' ,\\_C, de 19 Sj..')
-),{,-::.~ 7c~ fP(1>

I

II - o docmncnto
o indiciado~

<~presentado

ror insuficiente para idcntifiCõli' Cõl.balmcnlc

I NAO

Ill - o indiciado ponar documentos de idcntid:ldC distintos, çom
informações conflitantcs entre si;
IV - a identifica~ criminal for essencial ãs investigações policiais.,
segundo despacho fundamentado da autoridade judiciâria · ~ente. que
decidirâ de oficio, ou mediante representação da autoridade policful~ do
Ministério PUblica~ ou da defesa.
Parágrafo úmt:(l. Deverá ser juma..Ja cópia dos documentos :1prcscnlados
aos autos do inquCnto, ainda que considerados insuficientes paro identilicm- o
indiciado.

~
~

'

~

Art. 4" Quando houver necessidade de idcntifiQÇão criminal, a
autoridade encarregada torruu-â as providências nc:ccss:irias par.s cvitnr o
constrangimento do idcntific<llldo.
Art. s• Esta Lei cnlra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 6"

Revogam~sc

as cüsposiçõcs cm contr.irio.

Saladas Comissões, cm 10 de dczc:rrbro de 1996.

~L

DE1~

..

I ABS

---------------------------------------------
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Brasilta,

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 107, DE 1995
(SUBSTITUTIVO)
DUpiic subrl! u ldállrfit·uçüu

17 de abril de 1997

Senhor Prestdente.

~:rulluwl

do

c:illi/m(fllt: iJeniifir:uJu, rl!gulum.:lllcmúu o
urt. S"', iiiCIJ.V LJ!Ill, ela Ccmslltfliçüv Fcdl!rul.

Nos termos regimentais comun•co a V.Ex"' que em reumáo reala;ada
-''"'""'""'"-'""""'ta~---esta Comissão APRJiiO'J, em tUClO ~. Sà:lst.iJ:Utj.-vo

O CONGilliSSO NAClONAL.<iccrctoo
ArL t• O civilmente identificado uào scrâ submetido a idcntiiicação
criminal, salvo nos casos prcvtslos nesta lei.

ti:tu:i.eão Jf'e:ào;ral
daõe cb PIS

de

.autoria

à:>

sr. Sel'I2Kbr J'"lll!D C!r:p?S. e, nela pre)u::tic:bll-

n'<' 115, ae 1995, de .autariA cb Sr. SP.naCcr

~soares.

que "Do-

Art. l" A idcllliflcaçào civtl C atcstilda por qu~lqucr dos séguintcs
docwncntos:
a) c:utc1ra dt: íúcnlidadc:

b) Cilrtciru de trabalho;

c) cartcir.1 pro(issional;

--

Cordialmente,

d) passaporte;

-~

__,..-;zà.d.iu..

c) carteira de identificação funcional;

S'erWiifBemardo Cabral
Presidente da CÓmissao de Constituição. Justiça e Cidadania

f) outro documento pUblico que pcnuila a identificação do indiciaúo."
Panigr.1fo iulico. Pnra as finalidades desta lei, cquipar.un·sc aos
documentos de identificação civis os docwncntos de idcntifiçação militares.

Art. J• Embor.~. apresentado documento de identificação, podcr.i ocorrer
identificação criminal quando:

E~Sr.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
DD. Prestdente do Senado Federal

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

I - o dm::wncnlo apresentar msura ou tiver indicio de f<~:lsificação;

RELATÓRIO

ll- o docu111ento aprcsauado for insuficic11tC para identificar eo1balmentc·

o mdicíado;
lU - o iniliciaUo portar documentos de identidade distintos, com .
itúonm1çõcs conil1tantcs entre si;

Da COMISSÃO DE COI\'STITUJÇÃO,

_JUSTIÇA ff,_ÇJJ).{DA!!U:tE!b_5_ a_Profrto tk Lei do
.Xtutdo n'" IJS, de 1995, q;u ..difine os
idmtificação crimiiUÚ ~os lfD mt.
L VIU, da Constit~~ição Fderar.

IV - a idcntificaç:lo criminal for csscnciill às investigaçõeS policiais,
segwtdo despacho fundamentado da autoridade judiciária compcten~e, que
decidirá de oficio, ou mcdi<~.utc rcprcscntação da autoridade policial; úo'·

Ministério Público, ou da defesa.

·

.

Parágrafo ãrucu. Dcvt:r.i ser juntada cópia dos docuincntos apresentados
aos autos do inquC:rito. ainda--que cousidcr3dos ~nsuficicntcs .Para idcntiúcat o
indiciado.

Art. 6• Revogam-se as disposiçUes cm contrãrio.

Rd.ator. Senador ROBERTO FREIRE

·

ArL 4• Quando houver necessidade de idCntlúcaçiiO · ~riminal, a
autoridaUc cnc;mcgada totuar.i. as providênci3S ucccssoirias · para evitar o
constrangimento do identificando.

ArL s• Esta Lei entra cm vit;or na data de sua publicação.

U.
iacUD

ClmX

r.

Tnua-se do Projeto de Lei do Senado n° 115. de 1995. que visa a
disti~ir as hipõteses cm que se pennite a· identificação criminal prevista no inciso
LVIll. do art. soda Consriruiçào Federal
Prc:liminannente redsrrc:-sc:. por oportuno. a tramintação, nesta
Comissão. do PLS n° !87. de 1995. que "dtspõe: sobre a idennficação criminal do
civilmente identificado. regulamentando o an. 5°. inciso L\'111. da Constituição
Federal". Cabe observar que esse proJetO trata do mesmo assunto que deu origem ao
PLS no 115. de 1995

Diante: do paralelismo existente: entre os dOis projetas indicados.
enteni!CI_IlÇ)s··pem~c;ri!cf;i_ -~®U~ã~·Sffiis tc:Xtõs: nlt -tõmia requerida em anexo, para
que tramitem conjuntamente. em coniOimida3e com- o- dispõsto ilo- ilit.- 25S. do
Regimento lnremo.
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essenciais sobre o fato delnuoso praticado, da autoria e da vitima. encaminhandoos imediatamente ac.s órgãos estadual e nacional de identificaÇão.

REQUERIMENTO N" 1.335, DE 1995
Senhor Presidente do Senado Federal,

Reoue1ro

aV

Parõgrafo úmco. Se a ação penal for
inquérito, estas providências caberão ao juiz.

Interno. do senado Feaeral. a tram•tação conjunta dos PLS n°s 115 e 187,
ambos de 1995, por versarem sobre a mesma matêna.

I - o inâlciado não apresentar documento original de identidade. ciVIl ou
profissional, no momento do indiciamento~

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1995.

/:...:.

di_~- f.or ,apurado que 9 iJ14.iciado porta doc::umentos de identidade distintos,
com informações conflitantes entre si;

~

··';

·:.. f/1-(Jí

sem a previa realização de

Art. 2'" O civilmente identificado não será -submetido ã id&ttificação
datifoscópica prevista no art. 1°, exceto quando:

ExCia .. nos termos do art. 258 do Regu-nemo

,..----

inici~da

!~ !t-~

UI - o documento apresentado for insuficieme parn identificar cabalmente o

Senador ROBERTO FREIRE

indiciado~

·

IV - a identificaçãO for essencial às investigações .policiais, siegundo
despacho fundamentado da autoridade judiciária competente::, que decidirá de
oficio, ou mediante representação da autoridade policial. do Ministêrio Público,

RELATÓRIO

ou da defesa.

COMISSÃO DR CON.ffiTW(ÃO,
Jl!S17("A E CIDADANIA oo Prnjem de Le;

Da

doS~nadu

a

?arãgrafo zímco. Nos autos do inquerito, devera ser juntada cópia do

rr<>/87, de 1995, lJII~ Mdisp?x:.sob~

ukntificaçiio

crrmmal

d(J

IÚMtt!ficadn, rewtlammtmldo o ort.

ciloil~re

documento apresentado. ainda ql\e considerado 'insuficiente panr ide!rtificar o

.5':

indiciado.

inci.~

LJ'/!1, doCcmstrtmçao Fetkral. •·

Relator: Senador ROMEU TuM A

·' •

Art. 3• Quando houver necessidade de· identificação criminal, a
autoridade cncam:gada tomara as providências necessárias para evitar o
----'---COnSttangimefitõ1161den-tificaOOo.

Vem a esta Comissào,.para exame, o Projeto -de Lei do Senado n"' 187. de
1995. de autoria do ilustre Senador JUlio Campos. que ..dispõe sobre a
identificação criminal do civilmente identificado. regulamentando o art . .5". inciso
LVIII, da ConstitUição Federal:"
O projeto pretende preencher uma lacuna na legislação, que vem desde a
promufgação da ConSiítuição Federal em 1988. Não' existe ainda uma lei que
determine as circunstâncias que autorilmll a identificação criminal de uma pessoa
civilmente identificada. O projeto e. portanto, meritório ao tratar de um tema tão
pertmente.

Art. 4., A autoridade judiciària informar:i aos órgãos estadual e nacional
·
· ' · · ' ·

de identificação:

l - adistnbuição de inq~érito oU proceSso;
II- sentença penal'trnnsitada em julgado:

m -qualquer das situações.preyist;s n.os incisos I, II e III, alíneas ..d... e
••e"', do art. 66 da Lei n" 7.210, de 11 de julho de 198'4~
IV- reabilitação; e

Cabem~

contudo, alguns reparos. Uma lei de tal abrangência deve na
verdade ser mais detalhada, na medida do possível prevendo todas as
circunstinciar~om que se pode óepamr a autoridade policial ao defrontar-se com
o probl~~ da iden~ificação. Deve ainda dispor sobre o que exatamente e a
identificação criminal, de vez que me:-<tst~ outra disposição legal a este fespeito.
Oestarte, o projeto merece alguns aperfeiçoamentos que realizem estê·
detalhamento.
·

V- morte do indiciado ou acusado.
Art. SO A autoridade penitenciária infonrutrá aos ór,gàos estadual e
nacional de identifica~o o recolhimento. a soltura. a fuga, a recaptura ou o
falecimento do sentenciado.

Assim, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n"
187, de 1995, nos termos do seguinte Substitutivo.

Art. 6" As informações cennaliu.das no órgão naciofuil de icle:ntificação •
nos tennos desta Lei,, qonstitui.rão o Cadastro Nacional de c~~inosos, com. a
finalillade de:

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 187 (SUBSmUTIVO),. DE .1995

I o. garanti!' o -registro dos indiciados. acusados e
conhecimento e controle da criminalidade;

Dt."ft'M! sniJI·e a ttkmificaç!Jo crtmmol dtJ
ciwlmt!me uJ.:m~{ir.'ado. repulamrmrtmdo o art.
5~ sJICI."IO Ll1ll. da C'on.fltlttlçdo FIX!t!ral.

0 CoNGRESSO NACIONAL

0

decreta:

Art. 1" No c1.1rso de inquérito policial ou policial militar. a autoridade que
presidir ordenará a eolc:ta das impressões digitais do indiciado e dos dados

cond~d~s.

para o

n - \!iabilizar a expedição de folhas de antecedentes penais para a instrução
de inquéritos e processos;
III - real.i:car a prestação de infonnações crimitlais completas e oportunas
aos ôrgãos responsáveis pela prevenção e repres~o ao. crime;
IV - assegurar a geração de estatísticas que atL"i.iliem na prevenção do
"l::rinre-e---atendam à-âemartda de-estudiosos da Criminalidade.
Art. 7" O Poder Exec!!rivo regulamentar.! esta Lei no prnzo de sessenta
dias a contar de sua publ~~o_._
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Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em contr.lrio.
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A aceuaçào dos documentos reproduziOO~ pelo sistema de arquivo
digitalizado. com o mesmo valor juridico dos ongina1s. e medida :Wli! qua nun
para viabilizar a implantação de novos mCtodos de nrquivamento.
Os documentos reproduzidos pelo arquivo digitalizado deverão ser
chancelados pelo órgão que os reproduzir. acompanhados da identificação dos
servidores responsáveis pelo procedimento e dematS camelas estabelecidas em
nonna própria.

Sala das Comissões,

• Presidente

O ilustre Senador Sebasriio Rocha. autor do projeto de lei em foco.
apresentou a Emenda R 0 01. modificando a redação do art. 3°. a fim de
transferir para as normas infrnlega'ts a regulamentação do metodo operacional
do processo de autenticação.

• Relator

Registre« ainda que o Senador Sebastião Rocha encaminhou a este
Relator. sugestões no sentido de aperfeiçoar o projeto original. tomando-o mais
abrangente. dotando--o de maior operacionalidade e segurança.

REQUERIMENTO N• 1.335, DE 1995
Senhor Presidente do Senado Federal,

RequeU'O ã V. Excia.. nos lermos do art. 25S do Regimento

Interno, do Senado Federal, a tramitação eon_runta dos PLS n"s 115 e 187.
ambos de 1995, por versarem sobi-e a mesma matêria.

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 1995.

.-------' - - ;"'· ~kc-. h ;{<-<-<-'

11 - VOTO DO RELATOR

O presente projeto nâo merece reparo quanto a sua constitucionalidade e
regimentalidade. bem como no que concerne a suajuridicidadc.
Relativamente ao mc!rito ê importante des1acar quer o sistenul eletrõnico
é mWto ãgil moderno. eficiente e durâvel do que o arcaico metodo de

arqu.iyamento. emQora exija ltl!'ior responsabilidade quanto a preservaç.ão de
intgrldade das infomm_ções nele ~ui_\la_CJas.

.

Sonad0< ROBERTO FREIRE

PARECERN" 214, DE 1997
_Da ~ de Constituição. Justiça e
Cidadan•a. sobnt o Projeto de Lei do Senado rf' 22
de 1995, de autona do Senador Sebastião ROCha'
que atribuí v<:r~or jurídico a digitalização ~
documentos o dã outras providências.

-Assim e·-q-ue o sisteniaClefrõnlcO. para obter reconhecimento oficial.
deverit ser dotado de um melhor sistema de segurança_ le~ previsto.
especialmente em face da aludida desnuiçào dos documentos originais.
As alterações propostas sio fruto da maturação do texto original após
constantes debates com a comunidade interessada. levados a efeito pelo ilustre
Senador Sebastião Rocha. autor do praje1o. que condensadas e aplicadas ao
texto original. resultam no subsrituU\'O que- acolhemos e temos a honra de
apn:seutar.
Assim sendo. as principais observações que merecem ser relacionadas

silo as seguintes. m t't!rlno;:

RELATOR: S... dor ROBERTO REQVIÃO

I -RElATÓRJO

O projeto de lei em exame. de autoria do nobre Senador SebastiAo
Rochi Prereade atribuir valor juridico a documentos objeto de digitalizaçlo.

I - A modificação na redaçio da Ementa busca. ampliar a aplicabilidade
. da lei. bem como descaracterizar a vinculaçio com a atribuiçio de valor
juridico aos doctanentos produzidos e os arquivados em meio eleltÓnico. em
funçio da supressio do Anigo SO do projeto original:
II - Outro aspecto relevante e a substituição do term9 ..digital por
..eletrónico... que resulta numa maior abrangtncia dos efeitoS' da proposta. visto
que ..digitalização.. refere-se ao processo de conversão para o meio digital de
wn documento contido originalmente em midia analógica:

em todo o terrirório nacional. com a finalidade de possibilitar. de modo pótico

e moderno. o armazenamento de informação. dados e imagens que constituam o
acervo documemal de empresas privadas e órgãos públicos federais. csradnais.

municipais e do Dístrito Federal.
Em sua justificação. o nobre parlamentar diz que o> sistemas' de
informação e aansmissão de dados alcançaram niveis nunca vistos antes na
histõria do homem. resultados das conquistas tecnoiÕf:.>icas havidas cm todo o
mundo.
Realmente C de se reconhecer que uais processos tecnológicos merecem
ser oficializados. especialmente aqueles que se propõem a annazenar dados.
ex.igCncias do mundo modema e âgil.

Ante o exposto. opinamos pela comtituclon.alidade c juridicidsde do
projeto.. acolhidas .a emenda n• 01 e sugestões do prõprio .autor. Senador
Sebastiio Rocha. e ao mérito. pela sua 2provaçio.. na forma do substitutivo·
abaixo. pan o qual solicilamos .a atençlo dos nossos ilustre$ Pares.
objetiv.ando o seu

aprimoramen~

e

ap~vação.

EMENDA N" 1-CCJ (Substitutivo)
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 22, DE 1996
J)i.rpiie ,o;ohrl!

O sistema de arquivamento digitalizado està a carecer de normatiz:ação.
para que se tome exequível. de fãcil acesso a todos os órgãos da Admini~,..

Pública.

a.~ tlm.71mt!fi/U.\'

produ:idell

f:

os arqmvados cm mc1u c/etrõnun e dã
milra.1· pnwrdêncuzs.
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O CO .... GRES.SO ..\.H..'IO.\AL decreta:

4.rt. In • Fic:t autonza.do em todo o tcmtono nactonal o arqUivamento
..:m meto elerromco de mformações. dados. 1magens e quatsquer outros
documentos que consuruam o acervo doc:umenral das e_mpresas pnvadas c:
orcios e enudadcs da Admtntstraçào PUblica Federal. Es1adual e Mumctpal
dt;eta e mdtreta. c.las fundações msurutdas ou manndas peio Poder PUbhco e
demats oruamz.acõcs sob o comrole dtreto ou mdueto da Limão e do Dtstnto
Federal. g~rannda a mte~ndade do accr.·o
Parâ~rafo t" - O arqUivamento de documentos em meto eletrômco
dependera de dtsctphnamento propno nas empresas pnvada~ e orgãos e
emidades da Admmtstração PUblica Federal. Estadual e Mumcipal dtreta e
indireta. das fundaçàcs msnrutdas ou manndas pelo Poder PUbllco e demats
orgamzações sob o controle dncto ou mdtrelo da União e ~o Distnto Federal.
observado o que determina o Decreto reg.ulamentador cspectfico.

Par:igraf<l 2~ - Os regtstros on.ginais. mdep~ndentemente de seus
supones ou meto onde foram ~erados. apos serem arqutvados eletromcamente.
poderão. a cnteno da autoridãde compe~ente. ser elimmados ou transfendos
para outro suporte e locaL observada a leg:tslaçiio pemnente.
Parâgr2fo 3'' - Para os. efenos de presen.'ação da mtegridade dos
documento:;. o me1o eletrónico utilizado. qualquer que SeJa sua fonna ou

Par:i.~rafo 2" - O Sistema de arqut\·amemo eletrómco devera prop1ciar
uma raptda e eficH!nte lo~alização do~ documentos. bem como pennmr a
verificação da fideltdad<: ao processo pre~·1amen1e defimdo e aprovado pela
autondade competente.

Art. 3" - E asse!;Urado o acesso aos documentos dos orgãos públicos e
msttrutções de carátcr pUblico. produzido~ e os arqwvados em meio eletrónico.
ressalvados aqueles considerados como segredo de ;ustiça e sigilosos. na fonna
da legislação em vtgor
Art. 4n - .O..s dúVldas ou questionamentos sobre as reproduções obtidas
de SIStemas de arquivamemo eletrômcÕ deverão ser dirimidas a pamr da
documentação do processo aprovado pela autoridade competente e respectivos
ongmats
Art. S" - Ficani sujeito a responsabilidade penal. civil e administrativa.
de acordo com a legislação em vigor. aquele que desfigurar ou desttuir
documentos de valor pennanente ou considerado como de interesse pUblico e
social arqutvados. produzidos ou reproduzidos na forma prevista nesta Lei.

Art. 6"- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL T- Revogam-se as disposições em contrario.

narureza devera J;aranur a autenticidade. a indelibilidade e a confidencialidade
dos documentos. protegendo-os contra todo o acesso. uso. alteração de
conteUdo ou auabdade. reprodução e destrUIÇão não autonzadas.

Sala da Conússão. em 23 de abril de 1997
Parágrafo ..$'" - ~ erão valor probante. em jui~o ou fora dele. as
reproduções obttdas do Sistema de arqUivamento eletróm~. desde que sejam
perfeitamente legtvets e fiC:ts aos respectivos registres ongmais e atendam ao
Decreto Regulamentador e_specifico

Parágrafo t" • Os documentos arqu1vados eletronicamente. utilizarão
obngatonamente um SIStema de mdexação e obedecerão a um processo
preVIamente documentado e aprovado pela autoridade competente,

COMISSÃO DE CONSTITUIÇ'ÁO, JUSTIÇA E CIDADA:-1'1..\

LISTA DE VOTA.Ç.\0 NOMINAL

/L J

'..;•{sk~c;""

-r.,,ú ....·r

Seuzdor Bmi:i~o C.bm

Presidente d:a Comiss31o de CoDStituiçio, Justiç:t. e Cid:t.d:t.nb.
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Ofic1o n" O139JGSSR/96

CJ

Brasiha. 25 de jwlho de 1996

Senhor Senador,
Senhor Prestdente,

Nos termos regrmenta1s comunico-a V.E.<a que em reumilo realizada

No día 28 de fevereiro de 1996. apresentei à Mesa do Senado
Federal o Projeto de Lei do Senado nc ::!2/96 que "atribui valor juridico aos
documentos di~mlizaàos e dá. ourras providências" e que, após
_encammhado à Com1ssào de Consutuição e Justiça. teve seu ilustre nome
designado como relator. Seu trabalho ágíl e competente teve forte
=Significado para me Íazer ver que- esta proposíç:ão e uma efetiva contnbuição
=ã modernização do País

E oporruno lembrar que a maturação do texto de minha
propos1ção se deu através de constantes debates com a Consultona
;,_Legis13ti'Va-dO~SEiifdõ- Federal; cOni -o~OD.A.:SEN e··com- a Associação
Brasileira de Gerenctamento de Arquivos- ABGA.

outras prcvl.óêncaas. ~

Apôs a apresentação do projeto iniciamos tambêm mn amplo
-tftlbalho de divulgação da propostção, tendo meu gabmete reCebido grande
re~omo da ~9rnl!Jlj~~e _imeressa~ ~as. p_(!!S~crivas a~ .EºE. ~

iniciativa.

Fato ê que ao longo do penedo que ,:ai desde a apresentação
do projeto atê a preseme data recebemos um fano volume de sugestões que
foram condensadas e aplicadas ao texto ong.inal, resultando na versão anexa
_ que apresentamos para sua apreciação.

Cordralmente,

Seh3dor Serna~do Cabral
!-'residente da Comrssão oe Const1!U1ção. Justtça e Ctda_danra

As -principais observações que posso relacionar são as

seguintes·

l_
o primeiro e o mais relevante aspecto e a substituição do
-termo ··dlgital" por ·'eletrõnico··, que resulta nwna maior abrangência dàs
-efeitos da proposta. vtsto que ''digitalização.. refere-se ao processo- de
ConvCrsão -para O ineío dlgifaiOe Um--aocuritenro cOrifido _9rigirialmente em

E:.:~s~

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÀES

DO Prestdente. do

S~nado Fr.iaifril

mid1a analo!,r:ica.

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 250 DO

REGIMENTO INTERNO

Exmo, Sr
Roberto Requião
Senador da Repvblica
''ESTA

EMENDA AO PLS 22/96, OFERECIDA
NOS TERMOS DO ART. 122, II, "C", DO RISF
2.
por esse monvo acresce.nramos a figura do ..fato gerador"
no texto da propos1ção a fim de que SeJam mcluidos os documentos oriundos
detransações exclusivamente eletrônicas~

Dê-se a seguinte reàação ao art. 3":
Art. 3°- Terão valor juridico as cópias em papel obtidas do sistema

de armazenamento digitalizado
regulamentador específico.

desde

que

atendam

ao

decreto

. . . . -- -3-. - -ou:ro ponto bastante controverso e que mereceu mna
~e cw~osa fo1 a~ pr.oposta de supressão do artigo 5° da proposta
ongmal, p01s a referencia aos prazos prescriocionais vigentes e ã
~utenção do ~ntelldo a ser arquivado em midia analôgica,. ~ 0
menta da proposição;
• .4.
objetivando contornar as dificuldades advindas da iàfta
de ~~ça .sugerimos a inclusão cl'J § 2° no art. 1"' que acredltamos trazc:r
matar hberahdade uma vez que a operacionalização dos processos de
segurança deverão ser referenciadas no decreto regulamenrador específiC9.

JUSTIFICAÇÃO

Transferir para o nível de Decreto, a regulamentação do método
operacional do processo de autenticação.

Considerando que o PLS 22/96 ainda aguarda sua inclusão na
paut~ da Comissão de Constituição e Justiça, apresenta-lhe as observações
colhídas ao longo desse tempo para que Vossa Excelência avalie 3
possibilidade e a oportunidade de apresentar um substitutivo ao PLS 22196.
Grato mais uma vez por sua atenção.

Sala das Comissões. em

r. c -~?..e

Cordialmente,

c-

L..__

Senador S~~ ROCHA- PDTIAP

-

u

-/--llt{__
.:~Jio·ROCHA
Sor~dor PDTIAP

Maio 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

410

PROJETO DE LEI DO SE!'iADO !'lo 22, DE 1996

PARECER N" 215, DE 1997

Ambw valor JurídJco ao armazena~
mento eleuônico de documentos e dti outras

Da Comissão de Constituição, Justiça

pro•1dêncras

e Cidadania, sobre O Projeto de Lei
do Senado no 39 de 1996, de autoria
do Senador Júlio Campos , que
"suprime o inciso VI do parâgrafo 2°

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

do art. 171 do Código Penal, que

Art. I" Fica auton.u.do, em todo o territôrio nacional, o armazenamento d~ mformações. dados e imagens que constituem o acervo docwnental
das empresas pnvadas e órgãos públicos federais. estaduais. munic1pillS e do
Distnto Federal, em sistemas eletrônicos que, uma vez gravados, garantam o nivel de segurança exigido.

define como crime de estelionato a

emissão de cheques sem fundo."

§ 1", A utilização do sistema dependerá de dlsciplínamento no
respecnvo regun~nto interno da instituJção pública o!.l sistemática de arquivamen·
to da empresa pnvada. desde que ambos atendam ao decreto rcgulamentador especifico.

§ r Os fatos ger:adores, sejam eles documentos originais. re-gistros de tr.tnsac;ões eletrõoicas. dados, informações ou imagens, após armazenados eletronicamente, poderão, respeitado seu valor arquivístico legal
e a critério da autoridade competente. ser eliminados ou transferidos para
outro local.
Art. 2" As unidades da administração pública e as empresas pri~
vadas que se utiilzem do armazenamento eletrônico procederão ao controle des~
ses mesmos docturJentos

RELATOR: Senador RAMEZ TEBET

!- RELATOR!O
Vem a esta Corrussào. para exame.

o Projeto

de Lei do Sc:nado n::

39. de 1996. de autoria do ilustre Senador Júlio Campos. que ..suprime o inciso

VI do § 2" do art. 171 do Código Penal, que define como crime de estelionato a
emissão de cheques sem

fundo:~

A proposição. que não recebeu emendas no prazo regimental,

§ Io O controle dos documentos armazenados eletronicamente
serâ feito de acordo com a conveniência da unidade admimstra1iva ou da empre~
sa,. desde que penmta sua rápida localização.

pretende revogar o dispoSJU\'O do Código Penal que explicita a modalidade de
estelionato. por emissào de cheque sem o devido supnme:mo de fundos.

*

2". Os documentos digitalizados utilizarão obrigatoriamente um
SJstema de mdex.ação e obedecerão a um processo previamente documentado
e aprovado pela autoridade competente.
§ 3o Fica a criterio da autoridade competente a forma de arquivamento dos documentos gerados originalmente em meío eletrõnko e que
por suas características deum constituir arquivo permanente.

A

proposta

não

contrana

normas

constirucionais

ou

ittfraconstituciOnais. mas quanto ao seu ménto merece retlexões.
li-ANÁLISE
A fundamentação do nobre autor, para a alteração pretendida. nos
parece InconSistente.

Primeiramente. julgamos que quem ··enute cheque sem suficiente
Art. 3° Terão va1or probante, em juízo ou fora dele, as repro-

duções obtidas do sistema de armazenamento eletrônico, desde que atendam ao
decreto regulamentador especifico.

provisão de fundos". sabendo que essa condição existe e visando claramente a
lesar o prejudicado ou ··frusrra o pagamento·· do cheque, consciente de que a
dívida

Parãgrafo único - As dúvidas ou questionamentos sobre as reproduções mencionadas no caput deste artigo serão dirimidas a partir da
documentação do processo apro..·ado pela autoridade competente e respectivos fatos geradores.
Art. 4" Ressalvados os temas codificados e classificados como
segredo de jusoça e sigilosos. é garanlldo a qualquer cidadão o direito de acesso
as infonnações armazenadas eletronicamente em órgãos públicos, delas podendo ser extraidas certidões ou reproduzidos os documentos, a requerimento do in·
teressado.

e real

e jllSta, realiza o ato típico da fraude que ê conceituada como

estelionato. Vejamos o que diz o copul do art. 171 do Código Penal:
..Estelionato

Art. 171. Obter, para si ou para outrem. vantagem ilicita. em
prejuízo alheio. mduzindo ou mantendo alguém e1fi dro, meditmJe

artifício, ardil. ou qualquer ourro melo fraudnlento:··cgrifo nosso)
Ora. se são prestados serviços ou vendidas coisas em troca de um

Art. 5' O art. 365 da Lei no 5.869, de I! de janeiro de !973 Código de Processo Civil. fica acrescido do seguinte inciso IV:

documento (cheque) em que o agente autoriza. de má-fê, o banco a pagar a
importância devida que. no entanto. sabe não existir em sua conta, não temos
dUvida de que isso caractenza uma fraude que deve ser punida com rigor. Não

"Art ...... "

IV -Os documentos pUblicas reproduzidos a panir de arqUJvo em
sistema elerrônico, desde que chancelados pelo órgão competente e pelo servidor
designado para esse .fim.''

será. enrretanto. ação fraudulenta a emissão por engano. de boa-fé. de cheque
com insuficiência de fundos. e as normas existentes dão suficiente espaço para
procedimentos admimstrativos que pennitem sanar a ação lesiva não realizada de
má-fe.(Lei n" 7357. de 2 de selembro de 1985 - dispõe sobre o cheque- e
Resoiução-BC n= 1682. de ~I .de janeiro de 1990- emissão àe cheque sem

Art. 6° Esta Le1 entra em vigor na data de sua publicação
Art. 1" Re,•og:am-se as dispos1ções em contrário.

fundo). Não temos conhectmento C:e condenação. por estelionato, de pessoas que
tenham emitido cheque com insuficiência de fundos. comprovadamente por
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engano. ou sem pro,·a de ma-fé. Neste caso. nonnaJmeme a

ques~ão tç,m

sido

resolvida na esfera admimstratn:a ou.civel. o o11e nos parece JUSto.
A ar~'tlmentação que

cnt~ca

Talvez. a preocuP.aç:ão_.do nobre Senador estenda-se a possibilidade

de criminalização da errussào de cheque com Jnsufi_ciência de fundos. quando

a possibilidade do agente ser processado

esse instrumento e utilizado como garantia de dividq (J;!re-darado) e não de

e

··duas vezes. uma na vara civil e outra na vara criminal.. nos soa juridicamente

pagamento à vista. Apesar dessa utilização não estar amparada na lei. ela

estranha.

aruahnente reconhecida em vasta juriSprudência. Dessa forma. não bâ como

Essa possibílidade

e absolutamente nonnal

em caso de delitos de

resultado. como, por e;o::emplo, crimes conrra a vida, lesão corporal, crimes de
danos. etc. Na nonna penai, a sanção visa ao castigo do infrator e a defesa da
sociedade contra uma pessoa que. por suas ações e morivaç:ões, constitui-se em

enquadrar em fraude a insuficlêncJa de fundos em data anterior à constante no
d~n1o:--por

óutiO-JaâO, a falta de recursos, em conta corrente. para saldar a

divida na data aprazada. configura a fraude e. pelos motivos já expostos acima.
nãO VêriioS iazao para descaracterizar o delito.
Diferentemente da proposição, podena ser mais

risco para a comunidade. Sõ sectulC1anameme a nonna penal sana danos ou

a~_guad9

altc;rar a

processo civel. O direito penal preocupa-se com a ação injusra e reprovãvcl

-Lei do Cheque", deixando claro que a insuficiência de ftmclos do ··pré-datado",
em data 3ntenor a datação e com pleno conhecimento do credor. não constirui ato

punindo o dolo ou a culpa. O direito civil visa a reparar as conseqüências

criminoso.

ressarce prejuízos. Essas proVIdências são. entretanto, a finalidade principal do

materia~s

Essa solução. enrreEanEO. demandaria um estudo cuidadoso. face às

da inftaç:ão. Esses são conceitos primãrios da doutrma do Direito.

Justificar-se a revogação de um disposilivo penal sob a alegação de

implicações com as normas internacionais exlstentes sobre o assumo, e ãs quais

que os processos a ele referentes estão abarrotando os cartórios das delegacias e

nosso País se vê na conringCncia de obedecer. Além do mais, o 3SSUntO, por ser

tribunais, sobrecarregando o

diverso da proposta original. de\'eria constituir-se em objeto de outra iniciativa.

trabalho desses órgãos. parece-nos solução

proftmdamenre eqWvocada e absurda. O inciso VI do § 1° do art 171 apenas
explicita uma das modalidades de estelionato. a emissão de cheque. sem

!li- VOTO

suficiente provisão. ou a frustração do pagamento JUSto e devido. mas de
nenhwna forma ignora ou desconstdera a necessâria condiçolo do dolo, da
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado

mtençào de delinqüir. para que o ato seja caracterizado como crime, como. aJiás.
para todos os outros incisos e o próprio caput deste an. Nesses casos. o dolo

e

Se os cartónos estão congestionados com processos dessa natureza,
ou esse delim tornou-se comwn. o que e mutto preocupante. ou p_gr., vicio ou
falha de procedimemo, 11a esfera policial ou do Mirristàio PUblico. estão
sendo acolhidos processos cnmmais onde não há indícios ou evidênctas de dolo.

e smal

de que a persecução

criminal tomou-se râo frouxa ou ausente que cbeg:a a mcemivar o seu
cometimento. Neste caso, revogar-se o tipo criminal para desafogar os canórios é
comparável com a conhecida solução de ··tirar o sofã da sala··. A sociedade finge
que o ato injusio e reprovável não está sendo cometido. através do anificio de
fazer desaparecer a tipificação criminal.

Se. por outro lado. o uso trregular do cheque. por desatenção ou
descuido, estã sendO

enquadra.~o erroneamente como crime, é claro q~e está

ocorrendo falha de procedimento de origem humana. eventual. não fonnal.
Em ambos os casos. é evidente que o erro não eslâ na norma penal
e que a solução do problema esrâ na correção de vícios estruturais e_ de

procedimento

J~.

ae 1996, parque. no nosso emendimemo, não contribui para o

aperfeíçoarilemo da Lei PenaJ.

condição absolutamente necessária â tipificação do crime.

Se o deiito tomou-se pratica comum.

n-

Sala da Comissão, em

.:? >

.-..:. .·

cuf-._1.

c~

/9
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

LISTADEVOTAÇÃONOMIML

r-~·

f/.L

s· 3'/&6'

..,

Seuad0f"íiê"n11~0 Cabr;tl
Presidcnr~

da úmiuio de Collstiruiçio, Justiça e Cicbd2.ni:t

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N. 7.357- DE 2 DE SETEMBRO DE 1985
Dispõe sobre o cheque, e dá outras proPidéncias
O Presidente da República.

CAPITULO I
Da Emissão e áa Forma do Cheque
O cheque COJ:tttm:

Art. 1.

I - a denominação "cheque" inscrita no contexto do titulo e expressa na
líDgu.a em que esre é redigido;
II -

III -

a ordem :incondicional de pagar quantia determinada;
o oome do banco ou da instituição fioanceita que deve pagar (sa-

cado);

IV V VI -

verificada no momento da

§ 2.° Consideram-se fundos disponiveis:

a) os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a
termo:
b)

o saldo exigivel de conta corrente contratual:

c) a soma proveniente de abenura de crédito.
Art. s.o (Vetado).

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte Lei:

0

§ 1.0 A existênciii de funCiOs disponíveis
apresentação do cheque para pagamento.

a indicaç!o do lugar de pagamento;
a indicação da..data e do lugar de emíssão;
a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com pode-

res especiais.

Arl. 6.'" O cheque não admite aceite, considerando--se não escrita qualquer declaração com esse seotido.
Art. 7. 0 Pode o sacado, a pedido de emiteute ou do portador legitimado. lançar e assinar, no verso do cheqt!~ não ao po-rtador e ainda não endossado. visto,
-ceitificação ou outra declaração equivalentc1 datada e por quantia igual à indicada no título.
§ 1.0 A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga
o S3Cido .a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reservá-la
em benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresentação, sem que
flquem exonerados o emitente, endossantes e demais coobrigados.
§ 2.• O sacado. creditará à conta do emitente a quantia reservada, Uma vez
vencido o prazo de apresentação; e. antes disso, se o cheque_lhe-foi entregue para
inutilização.

Art. 8-0 Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito:
I -

à pessoa nomeada, cem ou sem cláusula expressa "à ordem":

Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislaçip espe_cífica, por chancela ~ica ou processo equivalente.

II lente;

Art. 2.0 O título a que falte qualquer dos requisit-os enumerados no artigo
precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:
r - na falta de indicação esp~ial. é considerado lugar de pagamento o lugar
designado i?n~o ao nome do sacaào; se designados vários lugares, o cheque é pagável no pnmeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no
lugar de sua emissão:

Parágrafo único. Vale como cheque ao portador o que não contém indicação
do beneficiário c o emitido cm favor de pessoa nOllleada com a c:láusuJJ "ou ao
portador", ou expressão equivalente.

~<lr

Ir - não indicado o lugar de emissão. considera-se emitido c cbeque no h:.indicado junto ao nome de emitente.

Art. 3.0 O cheque e emitido contra banco. ou instituição financeira -qui:
lhe seja equiparada. sob pen<t de não valer como cheque.
Art. 4.n O emitente deYe ter fur1dos disponiveis cm poder do sacado ~
estar autorizado a sobre eles emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tâcito. A infração desses precc:itos não prejudica a validade de titulo come cheque.

III -

à pessoa nomeada, com a cláusula "não à ordem". ou outra equivaao portador.

Art. 9 ... O cheque pode ser emitido:
I Ir III -

â ordem do próprio sacador:
por conta _de

te~iro:

contra o próprio banco sacador, desde que não ao ponador,

Art. 10. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque.
Art. 11. O cheque pode ser pagável no domicílio de tercejro. quer na locali~
dade em que o sacado tenha domicílio, quer em outra. desde que o terce1ro :;eja
banco.
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Art. 12. Feita a _1ndica~o da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de dtv~rf:!:ênc:aa. Indicada a quantia mais de uma vez, quer por
extenso, quer por aJgansmos, prevalece, no caso de divergência, a indicação da
menor quantia.
Att. 13. As obrigações contraídas no cheque são autónomas e independentes.

. Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatáno. mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar
por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinatu·
ras_que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram
o cneque, ou em nome das quais ele foi assinado.
Art. 14. Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário ou
representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou.
Art. JS. O emitente garante o pagamento. considerando-se não escrita a declaração pc:J.a qual se exima dessa garantia.

.
Art._ 1~. Se o chequ~. incompleto no ato da emissão, for completado com
mobservancm do convencionado com o emitente, tal falO não pode ser oposto :ao
ponador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de má-fé.

Art- 26. Quando o endosso contiver a dáuSllla "valor em cobrança", "para
cobrança", "por procuração". ou qualquer outra que implique apenas mandato, o
portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque. mas só pode lançar
no cheque endosso-mandato. 1\ieste caso. os .:~brigados somente podem invocar con·
tra o portador as exceções oponíveis ao endossante.

Parágrafo único. O mandato contido no endosso não se extingue por morte
do endossante ou por superveniência de sca incapacidade.
Art. 27. O endosso PosteriOT aO--protesto. ou declaraçio -equivalente, ou à
expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo
prova em contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de .apresentação.

An. 28. O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco contra o qual foi
sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a íavor da qual
foi emitido, e pelos endossantes subseqüentes.
Parágrafo único. Se o cheque indica a nota, fatura, conta cambial, imposto
lançado ou declarado a cujo _pagamento se destina, ou outra causa da sua emissão,
o_ end_osso pela pessoa a favor da qual foi emitido e sua liquidação pelo banco
sacado provam a extinção da obrigação indicada.

CAPITULO lll

CAPITULO II

Da Traru;missãc

Do__ .A.val

An. 17. O cheque pagável à pessoa nomeada. com ou sem cláusula expressa
"à ordem", é transm.issivel por via de endosso.

Art. 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte,
por aval prestado por terceiro, exccto o sacado, ou mesmo por signatário do titulo.

§ L 0 O cheque pagável à pessoa nomeada, com a cláusula .. não à ordem",
ou outra equivalente. só é transmissível pela forma e com os efeitos de ce:t&ão.

Art. 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprimese pelas palavras "por aval", ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista.
Considera-se eo:mo resultante da simples assinatura do avalista, aposta no anverso
do cheque, salvo quando se trata_r da assinatura do emitente.

§ 2.0 O endosso pode sex feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem
novamente endossar o cheque.

An. 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer concüção a que seja subordinado.
§ 1.0 São nulos o endosso parcial e o do sacado.
§ 2.o Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale
apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o
endosso ser feito em lavor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o
·
cheque foi emitido.

Paiigiafo ú!tico. 0-aVãl deVe IDdieã"t õ avalizadõ~-Na fãlta-de indicação. considera--se avalizado o emitente.
Art. 31. O avalista se obri8a da mesma maneira que o avalizado. Subsiste
sua obripy_~. ainda que nula a por ele garanúda, salvo se a nulidade resultar de
vício de formL

Pariigrafo úníco. O avalista que paga o cheque adquire tocios os direitos dele
rcsuluirites -con-lrS.: -õ avã:lízaáo e- conttãOS oOrigidOS- paiã cOm e:Sti: trif vírtõde do
-cheque.

A~.' 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assmado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
. § l.o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na
assmatura do endossante (endosso em branco), só é \'âlido quando lançado no ver$0 do ch~ue ou na folha de alongamento.

. . § 2 ... A assinat.~ do endossante. ou ~ de seu mandatário com poderes espe·
czaL..,, pode ser consmutda, na forma de legislação específica, por chancela mecâni·
ca, ou processo equivalente.

An. 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o
endosso ê em branco. pode o portador:
- -I -

completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa;

CAPITULO IV

Da Apresentação e do Pagamenl.o
Art. 32. O cheque é pagável a vista.
ção em conmirio.

Considexa-~

não escrita qualquer men·

Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indica·
do como data de emissão é pagável no dia da apresentação.
Arl. 33. O cheque dC\'C ser aP,rescntado para pagamento, a contar do dia da
emissão, no praz.:~ de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de
e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do Pais ou no
exterior.

-~~pago:

II -

Parágrafo tinico. Quando o cheque- é emitido entre lugares com· calendários
diferentes. considera-se como de emissão o dia orrespondente. do calendário do
lugar de pagamento.

Art. 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento.

Art. 34. A apresentação do cheque à câmara de compensação equivale
apresentação a pagamento.

endossar novamente o cheque, em branco ou à outra pessoa;
III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem
endossar.
Parágrafo (mico. Pode o endossante proibír novo endosso; neste caso, não
glll'1Ulte o pagamento .a quem seja o cheque posteriormente endossado.
Art. 22. O detentor de chtqlle "à ordem" é considerado portador legiti.mado.
se_ provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último
seJa em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não

escritos.
Parágrafo único. Quando um endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco.

Art. 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante ~s·
ponsável, nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por
isso converte o título num cheque "à ordem".
Art. 24. Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer evento,
novo portador legitimado não está obrigado a restitui-lo, se Dão o adquiriu de

má-fé.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observadas.
nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação iodébita do cheque, as
disposições legais relativas à anulação e substituição de ritulos ao portador. no
que for aplicável.
Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode
opor ao portador exceçõcs fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com
:C::S~ocf~:J~:~ores. salvo se o portador o adquiriu conscien_tem~t_.; C!!!_ ~e_tri_:__ _

a

Art. 35. O emitente do cb~ue pagável no Brasil pode tevogá-IÓ, 'mercé de
contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judícial ou extrajudicial, com
as niZÕe$ motivadoras do ato.

Parágrafo único. A revogação 011 contra«'Ciem s6 produz efeito depois de
o prazo de apresentação e, não sendo promovida., pode o sacado pagar
a!é _que decot!_a o prazo de prescrição, nos termos do artiRo 59 desta Lei.

~xpirado

o

ch~_e

Art. 36. Mesmo durante o pra:zo de apresentação, o emitcatC e o portador
- legitimado podem i8%er sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito.
oposição fundada em relevante razão de direito.
§ 1.0 A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se exclUem
reciprocamente.

§ 2." Não cabe a9 sacado julgar da
oponaue.

rel~ãncia

da razio invocada pelo

Art. 37. A mone do emitente ou sua incapacidade superveniente ã emissão
não invalidam os efeitos do ch~ue.
Art. 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja entregue
quitad_o__ ~lo portador.

Parágrafo único. O portador não pode recusar pagamento parcial, e. nesse
caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador
----- lhe de .a respectiva quitacão.
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Art. 39. O sacadO qÜe paga cheque "à ordem" é obrigada a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticid:tde daS assinaturas dos endo~
sa.nte.s. A mesma obrigação incumbe ao banco apre:sentame do cheque à câmara
de compensação.
Pará~fo úníco. Ressalvada 3 responsabilidade do apresentante. no caso da

p:.trte final deste artigo, o banco sacado responde pelo p~gamento do cheque falso.
falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntlsta. do endossante ou do
beneficiádo. dos quais poderá o saCól.do, no todo ou em parte, reaver o que p.'lg:ou.

Art. 40. O pagameratc se fará à medida em que forera apresentados os cheques e se 2 (~is) ou mais forem apresent;~dos simuita~eartleme,A se?' que os ru_ndos disponíVeiS bastem para o pagamento de todos. terao prefercncaa os de emJ:>·
r.ão mais antiga e, da mesma data. os de nUmero inferior.
Art. 4L O sa~adô pode pedir cxplicacõ.!s (lu ~ar:lntia para pagar cheque mu·
tíl.ado. rasgado ou partido, ou que contenha borrões. emendas e dizeres que náC'I
pareçam ionnalmentc normais.

An. 42. O cheque em moeda estran~eira é pago, no prazo de apresentação.
em. moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento. obedecida a legislação
especial.
Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato ela apttSentação, pode o
portador O[:~tar enm:: o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento
para efcilo de conversão em moeda nacional.

Art. 4:3. (Vetado).

Maio 1997

§ 2." Os signatários respondem pelos danos Cõlusados por declarações ine·

""""·§ 3." O portador que não aprese:ntar

(I cheque em tetnpo hábil, ou não com·
provar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito
de tl:ecução contra o elllitente, se me tinha fundos disponíveis dura11te o prazo
de apresentação e os deixou de ter. em razão de fato gue .l1áo lhe seja imputável.

. $ 4.01 A execução independe, do protesto e das declarações previstas neste
arogo, se a apresentação cu o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o
sacado ter sido submetido à intervenção, liquidação extrajudicial ou falencia.
Art. 48. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no
lugar de pagamento ou do domicilio do emitente, antes da cxpiraçáo do prazo de
Se esta OCor.rtt no último dia do prazo. o protesto ou as declanlções
pedem fazer-5C no 1." (primeiro}__ día útil seguinte.
a~ntayão.

§- 1.0 A entrega do cheque jlara protesto deve: ser prenotada em livro espe·
cia1 e o protesto tirado no prazo de 3 (trCs) dias útei:o a contar do recebimento do
título.
§ 2." O instrumento do protesto, datado e assinado pelo ofiCial público com·
pe:tente. contém:
_a)_ ~ transcri#o li!eral do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na

- árdem em q•.Je se acbasn lançadas:
h) a certidão da intimação do emitente, de seu :nandacirio especial ou repn:·
sentante legal, e as demais pes~s ".~ripdas ~o cheque;

§ 1.• (Vetl!lldo).

c) a respos~ ~da pe~o~J!?t~m~dcs o_u_ ~~eclar_!S@: _da f~ta de respostl:;

§ 2.• (Vetlldo).

d) a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos
o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação. nesse caso, peb im·

CAPITULO V
Do Cheque Cf"UZJ:do
Art:. 44. O eminente ou o portador podem crtW'tr o cheque, mediante a aposição de 2 (dois) tQ•.os paralelos no a11verso do titulo.
§ t.• O cnmnnento é geral se entre os 2 (dois) traços Jlio houver nenhuma
indicaçio ou existir apenas a indicaç!o "banco". ou outta equivaleut=. O cruza..
mento é especial se entre os ::! (dois) traços ~ a indieação do bODlC do banco.
§ 2.• O cruzatuento geral pode ser eonvertido em especW, m4$ este não pode
converter-se naquele.
§ J.• A inutilização do cru:r.amento ou a do noD1e do banco é reputada como

.cão existente.

Art. 45. O cheque com cruzamento geral s6 pode ser pago pelo sacado a
banco ou a cliente do sacado, medi:!uue crédito em conta. O cheque coro cruza.
mento especial só pode ser pago peJo sacado ao banco indicado, ou. se este for o
sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto. o balKo daignado incu.mbir out.to da cobrança.

ctut.acfu de cliente seu ou de outro

§ ( ... O banco só pede adquirir cheque
banco. S6 pode cobrá-lo por conw. de tais pessoas.

§ 2 ... O cheque com vários crw:amentos especiais só pode ser pago pelo
sacado no caso de 2 (dois) c:ruzame.utos, um dos quais para cobrança por cimara
de compensação.
§ 3 ... Responde pelo dano, .att a concorrência do montante do cbeque. o saca·

do ou o banco portador que não observar as disposições precedentes.

CAPITULO _YI
Do ChequC' para ser Creditado em Conta
Art. 46. O emitente ou o port:ador podem proibir que o cheque seja pago
em dínheíro mediante a iR;Crição transversal. no an,.erso do título. da cláusula
''para ser credit:~do em conta'', ou outra equivalente. Nesse caso. o sacado SÓ pode
proceder a lançamento contábil (crédito em conta, trallsferência ou compensação),
que vale como pagamento. o depósito do chr:quc em ooma de seu beneficiário
dispensa o respectivo endosso.
§ 1.<' A inutilização da cláusula é considerada como não existenle.
§ 2." Responde pelo dano. at~ a conconência do montante do cheque. o
sacado que não observar as disposições precedentes.

CAPITULO VII
Da Ação por Falta de Pagamento
Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque:
I -

contra o emitente: e seu avallsLa;

II - contra os endoSSantes e seus avalistas, se o cheque apresentado cm
tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por dccla·
raÇão do sacacfo. escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apre·
sentaçio, ou, ainda. par declaração escrita e datada por câmAra de compensaçio.
§ 1.0 Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e
prodU% Os efeitos deste.

prensa.

§ 3.• O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio será
entregue ao portador legitimado ou àquele que houver eíetuado o pag.am,ectd.

§ 4.• Pago o cheque depois do protc:>to, pode este ser eancell.do a pedido
de qtWq_ue:r interesSado. mediante arquiVaJhento de eópi.t. autenticada cb, a;uitaçio
que contenha perfeita identíf'u:açio do título.

Aft: 419. O portador deve dar aviso da falta de ~to a seu endossante
e ao etllltente, nos 4 (quatrO) dias úteis seguintes ao do protesto ou das declar.a·
ções ~no artigo 47 desta Lei ou, havendo cláusula "sem despesa ... ao da
apresmtaçio.

§ J .• ~da endo~nte deve, nos 2 (dois) dias úteis seguintes ao do recebiw
mento do llVlSO, comunicar seu teor ao endOsSante precedente. indicando os nomes
e endereços dos que deram os avisos anteriores, e assim por diante até o emitente, eonWldo-se os prazD$ _dQ_~bimento do aviso pm::edenle.
'

av~ta~·" O •viso dado a um obrigado deve estender-se, no mesmo pruo, 8 seu
§ 3." Se o endossante não houver indicado seu cnde:rcço. ou o tiv~ feito de
forma ilegível, basta o aviso ao endossante qtte o preceder.
do ~~:.O .aviso po<ie ser dado por qualquer forma. até pela simples devolução
§ 5.'" Aquele que estiver obrigado ~ aviso deverá provar que o cku no prazo cstipl;llado. Considera-se observado o PratD se. dentro delt, houver sido posu-

no COrreJo a cana de aviso.

§ 6:• Não decai do di~ito de regresso o que deixa de dar o aviso ao prazo
es~~ido: Responde, porem. pelo dano causado por sua uegliséncia, sem q~
a mdenJZaçao exceda o valor do cheque.
Art. 50. O emitente, o endossante c o avalista podem, pela cl:6Üsula "$011
despesa", "sem protesto", ou outra equivalente. lançada na.&itulô e assinada, disp;:llS.!It C! portador, para promover a execução do título. dÔ protesto ou da deci. . .
çao eqmvalente.
§ t.• ~ cláusula nio dispensa o portadot da aprescntaç.io do cheque no prazo estabeiecJdo: oem dos avises. Incumbe a quem alega a inobservância de prazo

a pron TeSpeCUva.

• § 2." A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos O!>
obngados: a lançada por endossame ou por avalista prod.l% efeito sOmente em
- relação ao que larlç:ar.
§ 3." Se. apesar da cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o
protesto. as despe$3$ correm por sua coma. Por ela:;; respondem todos os .obriga.
dos. se a c:látlSU!a 6 lançada por endossante ou avalista.

do cl~~~e~t. Todos os obrifados re:spondem solidariamenle para com o portador
§ t .• O portador tem o direito de dttt~andar todos os obrigaaos, individuai
cu colctiva.mente, sem tstar sujeito a cbstrvar a otdcm cm que se obrigaram.
O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o eheqlle.
§ 2." A açio contra um dos obrigados não impede sejam os ou1ros demandados, mesmo que se tenha obrigado posteriormente àquele.
~§_ J.~ R~~-~ pelas normas ch1s obrigações solidárias .as relações en!n: obd·
gados do mesmo grau.
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Art. 52. O portador pode exigir do demandado:
I - a importância do cheque não pago;
II - os juros legais desde o dia da apresent.:tção;
III - as d~s que fez;
IV - a c:Jmpensaç:ão pela peràa do valor aquisitivo da ro.oeda. atê o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes.

CAPITULO XI
Dos ConfliJas de Leis em Matéria. de_ Cheques

Art. 63. Os conflitos de leis em maEéria de cheques serão resolvidos de
acordo com as normas constantes das Convenções aprovadas, promulgadas c man·
dadas aplicar no Brasil. na forma prevista pela Constituição Federal.

Art. 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes:
I - a importància integral que pagou;
II - os juros legais, a contar do dia do pagamento;

III -

as despesas que fez;
IV - a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o em·
bolso das importâncias mencionad:~s nos itens antecedentes.
Art. 54. O obrigado contra o qual se promova execl:ção, ou que a esta este·
ja sujeito, pode exigir, contra pagamento, a entrega do cheque, com o instrumento de protesto ou da declaração quivaiente e a conta de juros. e despesas quitada.
Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque pode cancelar :seu endosso e os dos endossantes posteriores.
Art. 55. Quando dispOsição legal ou caso de força maior impedir a apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente nos praws estabelecidos,
consideram-se estes prorrogados.
§ 1." O pOrtador é obrigado a dar aviso imediato da ocorréncia de força
maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaraçào datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis, quanto
ao mais, as di~?OSições do anigo 49 e seus parágrafos desta Lei.
§ 2." Cessado o impedimento, deve o portador, imediatamente, apresentar o
cheque para pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaraçào equivalente.
§ 3.0 Se o imped1mento dura:- por mais de 15 (quinze) dias. contados do dia
ern que o portador. mesmo antes de findo o prazo de apresentação, com1111icou a
ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida à execução, sem
necessidade da apresentação do protesto ou declaração equivalente.
§ 4, 0 Não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do cheque, do
protesto ou da obtenção da declaração equivalente.
CAPITULO VIII
Do. Pluralidade de Exemplares
Art. 56. E::ccetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em um
pais e pagâvel em outro pode ser feito em vários e::cempiares idênticos, que devem

ser .numerados no próprio texto do titulo, sob pena de cada e::r;:emplar ser conside·
rado cheque distUJto.
Art. 57. O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório, ainda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros
exemplares.
Parágrafo único. O endossante que transferir o.; exemplares a difen:ntes pessoas e os endossantes posteriores respondem po:- todos os exemplares qu~ assinarem e que não forem restituidos.

CAPlTULO XII
Das Disposições Gerais

Art. 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente
só podem ser feitos ou exigidos em dia útil, durante o expediente dos estabeleci·
me:nros de crédito, câmaras de compensação e cartórios de prott:w>tos.
Parágrafo único. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta Lei nbedece às
jisposições do direito comum.

Art. 65. Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente provisão de
fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da
alt~o do_ cheque C(lDQnÇJUI! fegid_QS. pela legislação criminal.

Art.. 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança ou asseme·
lhados, e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles referentes.

An. 67. A palavra "banco'', para os f'ms desta Lei, designa também a inslituição rman.ceira contra a qual 11 lei admita a emissão de cheque.
Art. 63. Os bancos e casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados, mediante apresentação de cópia fotográfica ou
microfotográfica.
Art. 69. Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos
termos e nos limites da legislação especifica, para expedir normas relativas à ma·

téria bancária relacionada com o cheque.
Parágrafo único. E da competência do Conselho Monetário Nacional: .

a) a detennínação das normas a que devem obedecer as contas de depósito
par,a que possam ser fornecidos os _t~ões de cheques aos depositantes:
.b} a determinação das conseqüências do uso indevido do cheque. relativamente à conta do depositante;
·
c) a disciplina das relações entre o sacado e o opoente, na hjp6t~ do artigo
36 desta Lei.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 71. Revogam-se as disposições em contrârio ...

Jos.J Sarney- Presidente da Repúblíc.a.
DiiS(}n Domingos Funaro.
Brasilia,_ 23 de abril de 1997.

SenhOr Presidente,

CAPITULO IX
Das Alterações
Art. 58. No caso de .alteração do texto do chequ~. os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anterio-

res, nos do textO original.

Parágrafo Unico. Não sendo possível determinar se a firma: foi aposta no tftu·
lo antes ou depeis de sua alteraçaõ, p::esume-se que o tenha sido antes.
·

Nos termos regimentais comunico a V.Ex" Que em reunião realtzada

--""""""="-'"""ta=·--esta Comissão FElEriCtl' o P::ojeto de Lei cb

SeDacb

nQ

039. à'! 1996, de autoria cb _Sr_· ~ Júlio CltJI!:os, que •Sq:dm!. o ~J.so
VI à>§ 29 cb are. 171 cb

~ ~, qce defin~

COlO

cr~

de

e.~Ualato

CAPITULO X

Da Prescrição
Art. 59. Prescrevem em 6 (seis) meses. contados da expiração do prazo de
apresentação, a ação que o artigo 47 desta Lei assegura ao portador.
Parágrafo Unico. A ação de regresso de mn obrigado ao pagamento do cheque
contra outro prescreve em 6 (seis) meses, contados do dia em que o obrigado pa·
p:ou o cheque ou do dia em que foi demmdado.
Att, 60. A intenupç;ão da prescrição produz efeito somente comra o obriga·
do em relação ao qual foi promovid,o o ato interruptivo.
Art. 61. A ação de enriquecimento contra o emiter'e ou outros obrigados.
que se locupletaram injustamente com o não pagamemo do cheque, prescreve em
2 tdois) anos, contados do dia em que se consumar a p:escrição prevista no artigu
59 e seu parãgrafo desta Lei.
Art. 62. Salvo prova de nevação, a emissão ou a tran-.ferência do cheque não
excluí a a!ão fundada na reiação causal. feita a prova do não pagamento.

.;h:;...tá..... (

Cordialmente,
/
~ .~--

Sei1adof Bema:do Cabl'al
Presiden1e dãComissâo de Constituição, Jusliça e Cidadania

Exm"Sr.
Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES
DD. Presidente do Senado Federal
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lll-VOTO

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
WSTIÇA E CIDADANIA, sobre o
Projeto de Lei do Senado n' 144, de
!996, de autoria do Senador Júlio
Campos que "Alteta a Lei n' 5.700, de I'
de setembro de I 97I que dispõe sobre a
forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais e dã outras providências.~'

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei

do Senado n' 144, de 1996.

RELATOR: Senador EDISON LOBÃO

l-RELATÓRIO
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei do Senado 0°

144, de 1996, de aD;toria do no&re Scnãdor-JiíliÕ Campos, que ..Altera a Lei

D0

5.700, de 1<> de setembro de 1971, que dispõe sobre a fotma c a apresentaÇ:io dos
Sirnbolos Nacionais e dá outras providências."
A proposição, em decisão terminativa da Comissão e que não

reeebeu emendas no prazo reg:ímcnta.I. sugere a alteração de três artigos da Lei
5.700.

DO'

---------

A primeira modificação dispõe que as utiliuções impróprias da
Bandeira Nacional. listadas no an. 31 da Lei. só se constiruem em manifi:stação,

puniveís, de desrespeiro ao Símbolo, quando ~m i.nstibliç6es e cerimônias
oflCiais, ao contrârio do texto anterior que previa sanção em qualquer siruação.

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Revoga o mciso IV deste mesmo artigo, que proibe que a Bandeira seja
reproduzida ''em rótulas ou invólucros de produtos".
Of. NO ~__!!__jç C J

Brasilia, 23 &: abril de 1997.

Altera tatnbem os ans. 35 e 36 da Lei, que dispõem sobre as sanções
e seu. processo de aplicação,
Senhor Prescdente,

Nos termos regímentais comuruco a V.Ex- que em ret.riêo ~~~

!l-ANÁLISE
ne!ltll
~

A

iniciati\'3- não

contraria

disposições

constitucionais

ou

infraconstirucionais. E altamente meritória, pois deixa de considerar desrespeito a
simbolos nacionais as manifestaç:Oes sociais ~pontâneas cm que. no dizer do

sàt4

esta Comissão AF~!QWQJ, o Projeto de ~J d:l SII!!Mcb n? 144.

1996. de .atltXlria d:l

sr.~

Jüi.io C$p;?S, p?7 '"Altera A lei n9 5.700,

de 19 de ~ de 1971. que "D~ sr:Q:e a fol:ms e .a ~em

6)s

-Sll:d:x'ib?s Naeic:tlais e dâ. out:...""aS ~·".

própno autor, "a ignotãncia inocente, a alegria c exaltação patriótica concorrem
mais para um sadio sentimento civico do que a obrigatoried.\de de obediência à
rigidez das disposições legais" e onde "o cwnprimento da lei concorreria. ao

inverso do que se pretende. para um esfriamcnto do espirita civico"'. Corrige,

Cordialmente,

·

também, a incompreensivel e descabida proibição de reprodução da Bandelra

~--·

E:re_side_ote ~ Comcssão

civismo.

Quanto aos arts. 35 e 36,

dão um uaramento juridico apropriado ao 1Cl(to,

çorrigjndo-lhes falhas de juridicidade e constitucíonalidade.

~;.ido('

----Sen8dor Bemardo Cabral

Nacional em rótulos e invólucros que, a nosso ver. em nada concorre para o

exmo Sr.

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
DO. Presidente do Senado Federal

de ConSiituição. Justiç<l e Cidadania
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'"referente a matCrta da c:omp!!t!:ncra do Congn!.\'.\0 .Vacronal",

c~~fo~~·--·

dispõem os amgos 48 e 49 da ConsmUEçào. Nesse rol, não se enquadra a
presente ação legislativa.
Da ComissãO de Constituição, Justtça e
Cidadarua, sobre o Projeto de Lei do Senado n<' 231L
de 1996, de autona do Senador Júlio Campos, que
dispõe sobre a cnação da Câmara Setonal de
Turismo

Ressalte-se. alem disso. que. mesmo transpoStos tais
óbices, ocorrerá. no~O obSt-áCulo na

Cãsi Revisora: nas· ·ieiTnóS- do ·an. 137,

§ 1", inciso TI. alinea b. do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
os projetas de lei que tratem de matêria da competencia do Executivo têm
sido sistematicamente devolvidos aos autores. para que os transfonnem em

!nd!cações, contendo sugestões ao Executivo acerca de procedimentos a
ele afetos, em cumpnmento à decisão da Comissão de Constituição,

RELATOR: Senador JOSÉ BIANCO

Justiça e Redação.

Finalmente. ainda ass1m chegado a termo o projeto, ou

1- RELATÓRIO

seja. decidido favoravelmente por aquela Casa, o veto presidencial será

Em exame nesta Comissão, nos tennos do art. 91, inciso I.

inevitável, conforme faculta o § 1° do art. 66 da Constuuição Federal

do Regímento Interno, projeto de lei de autoria do Senador Júlio Campos,
destinado a criar wna Câmara Setorial de Turismo, no ãrnbito do

MinistCrio da IndUstria, do CornCrcio e do Turismo, com o objetivo de
subsicüar as políticas para o setor.

Cumpre, por oportunO, ressaltar que não se buscou, aqui,

expurgar os projetas de lei autorizativos da cadeia decisória existente no
proêesso legisliitivo. Hã alguns que somente subsistem por força dessa
autorização, para que a norma pretendida seja imperativa para a causação

A composição prevista para o colegiado é inegavelmente
representativa dos segmentos envolvidos com os variados aspectos da
questão: administrativos, econômicos. ecológicos, cul~Js~

A

exemplo

das

demais

cãmaras

de seus efeitos.

A esse propôsito, o Consultor Legislativo Gabriel Dezen

------Júnior. na Nota Têcnica n9 374, de 1996, em atendimento à STC n"
setoriaís

em

funcionamento, a mstinução de uma especifica para o turismo toma-se

1078/96, do Senhor Consultor--Geral Legislativo. referente aos aspectos
constitucionais. legais e juridicos de tais projetas. assim se manifestou:

uma exigênc1a para a reversão dos dados de fluxo e de receitas
apresentados nas duas tabelas que ilustram as razões do projeto.

E.. mais adiante. em conclusão:

li-VOTO

Em que pese, entretanto, o irrepreensível merito da materia,
a propositura se reveste de incontestável vicio de iniciativa.

Nos tennos do inciso VI do art. 84 da carta Magna, a
proposta de

lei referente 3 organização e ao

funcionamento da

administração federnl compete privativamente ao Presidente da República.

A criação de uma Câmara

Setorial de Turismo, no âmbito

do Poder Executívo, mais precisamente no Ministério da Indúsnia. do
Comércio e do Turismo, inscreve--se na especificidade dessa competência.
razão pela qual poderia pensar·se em configurar. mediante oferecimento de
substitutivo,

um projeto dito az•ron:auva.
Nem isso valida a proposta.

O an. 213 do Regimento Interno do Senado. que tipifica os
pn~etos

'"A movação do direuo não admue canteUdos
programáticos não vmculante:; ou meramente indicativos. Hti que haver
carga coercwva do componamenm. ou de norma ;uridu.:a não se trata. "

estabelece, na alinea a. o acolhimento de projeto de lei

"a; é desarra:oada o condenação. in genere. de toda e
qualquer lei daa autort:attva. ao argumento de mconmtuc:ronalidade e
injuddicidc_d_e__, As_ lei..'> auron:attvas admmistratrvas. orçamenrâna.<o e
rributtinas tém ln•re curso no meio dourrrnárm. ;uridrco e legal, e não
encontraram nos mhunars ou na pena dos mestres condenação à ~-ua
esséncra. ã sua formação ou à sua carga mandattina. pelo que é'âe todo
recomendavel que se;am trrlas poradmrssr\•ers. porque admrssíveis são:
b) ler auton:allva que renha por oh;eto autor~:ar ao chefe
do Poder Executivo a prâaca de aros que já se encomram sob sua
compet€ncra consmucronal é mconstttucronal e in;uridtca. porque:
- não tem a ca11Ja rmperatrva obrrgatórra da nonna
jurídica. sendo seu comando uma mera delegação (conforme dectdido
pelo Supr-emo Tribunal Federal;. confijiurando por tSso- um ato
admimstratlvo em esséncra. o que lhe retrra roda e qualquer
caracterisuca de norma abstraia-~· mais e pro,r. toda a natureza Jurídica
imposuiva.
- nãÕ 'lf-sa!icffiiiiíVi[ põi-ijue nao. ~;e"-poae "sanCionar a
mexecução de uma possrbrhdade dentre outra~;. como é a de fa:er. ou
não. alguma co1sa sauada na esfera próprra de comperéncta do
aUJori:ado.
- não c:omén, a comando do auton:amento da
exrgrbi!tdade da conduta pre.<>c:rua. em vmude de ser, coma se disse. uma
mera auton:ação parafa=cr o que o aumrr:ado ;á pode na ja:er sem ela.
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- não ê iet em senudo morena!. sendo-o apenas em
sentrdofOrmal. o que ede todo msuficlente para o prestíg1o da espic1t:
afronta a t!VOlução. a rejponsabtlldade e a
ra::oabrlrdade que a evo!u~·ão do prnccsso legr.>laovn recomenda e exrge
para o apnmoramento do Estado de Drretto r: do arcabouço legal que o
sustenta. .'lendo a ex;sténc:ra. ou a tolerâncra da existénc.·ra dessa.<; iets
auron:auvas um depmmentQ contra a atuação óumn da função
legtslarrva do Estado.

cabral.. Presiàente

/

)

.

~ ltiano;:),

Relatat_

- configura uma auton:ação deserta de pedido para
tanto. o que wola os mais t.:omc:mhos prrncip1os da relação msruucwnaL
- ajroma a mdependiJm:ra aos Podt.:res. por representar
uma rngerincta JegJ.<;/att1;a em a.\·,çunro uprcamenu: do Execum:o. porque
asstm o quu a Constrtwçào ao reab:ar o ratem das comperenc:IOS
ln.SlllUCIOnai.S.

- mterramenre môcua. não
eferto úui. pelas ra::fíes acrma.

.~endo

obumivei dr.:Ja qualquer

- resulta em aro legr.~auvn nulo, porque irmo em sua
concepção. formulação e efeuos. "
Tais são. alem daquelas Inicialmente enumeradas. as razões

que recomendam o voto contrário ao PLS n° 231, de 1996.
Sala da Comissão, em

:..? J.

C"'"-

.:-~

-;.. ... ._ '·

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E ct0ADAN1.>\

LISTADEVOTAÇÃONOM1NAL

J'Ls• .,:Z.'f;.f /96 .

. . ----~~~~·~i~:·Ç.

Seu2dõr:smiirdo Cabnl

Prc:sidenle cb Comissio de Consdtuiçio, Justiç:l e Cid:~dacia

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDAÓÃNIÀ.

Cord•almente.

,_·--=r.;-:-r.:.-.:;:·r::..
Senhor Presidente,

- Senadôf Beriiãido. Cabral
Presidente da Com1ssão .de Consut!J'Çáo, JustiÇa e Cidadania

Nos termos reg1men1a1s comun1co a V. E~ que em reun•ão realizada
on~•~sr~·~da"'"'"~--esta Com1ssão

Exm0 Sr.
Senador ANTÓNIO CARLOS MAGA~[!ÃES

REJETIOU o

PrOjeto de Lei d:J senaoo n9_.2J1

DO Pres1dente do Senado Federal
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X- fiscalizar e conrrolar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas,
o-s atas do Poder Executivo, íncluídQs os da administração indireta:
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da
atribuição normativa dos outros Poderes;
X11 -apreciar os atas de concessão e renovação de concessão de emissoras de rãdio e televisão:
XIlJ- escolher dois terços dos membros do Tribtmal de Contas da União:
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades

nucleares;

XV -autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI -autorizar, em terras indigenas, a exploração c o aproveitamento
de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas rninetai:s;
XVII -aprovar, previamente, a a1iena.;2o ou concessão de terras públi·
'ª"'"~supért<ii' 3 ·aõwmu e qwnhentos-hect.are:S.
Art. 48. Cabe ao Congresso NacionaL com a sanção do Presidente da República.
não exigida esta para o especificado nos ans. 49, 51 e 52. dispor sobre todas as
matérias de competém:ia da União. especialmente sobre:
I - sistema tributário. arrecadação e distribuição de rendas;
II- plano plurianual, diretrizcs orçameruârias, orçamento anual, operações de crédito. divida pública e emissões de curso forçado~
III- fixação e modificação do efctivo das Forças Armadas;
IV- planos e programas nacionais. regionais e setoriais de desenvolvimento~

V -limites do território nacional. espaço aéreo e maritimo e bens do
dominio da União~

VI- incorporação, subdivis.ilo ou desmembramento de áreas d~ :rerritó:'_
rios ou Estados, ouvidas as respccti\'as Assembléias Legislativas;
VII -transferência temporária da sede do Go..•emo Federai;
VIII -concessão de anisua;
lX-organização administrauva.judictána. do Ministêrio Público e da
Defensona Pública da União e dos Territórios e organização Judiciária. do
Ministéno Público e da Defensaria Pública do Dtstrito FederaL
X - cnaç:ào. transfonnaçào e cxunção de cargos: empregos c funções
públicas:

Art. 66~ A Casa na q~al ~enha sido concluída a votação c:n\·Íar.á o projeto de le 1
-ao Prestdente da Repubhca. que. aqulcscendo. o sancionará
. § 1 Se o ~residente da ~~pUbl~ca considerar o projeto. no todo ou cm
9

p~nc., mconsutucJonaJ ou comrano ao mtcresse público.

\'etá-lo-ã total ou parctalme~llc. _no prazo de _qumze días ú_tcts. contados da data do recebimento. c
com~cara. dentro de quarenta e ono horas. ao Presidente do Senado Federal
OS ffiOUYOS do \'C{O

- Art. 84. Compete privativamente 30 Presidente da República:
I- nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II -exercer. com o auxilio dos Ministros de Estado. a direção superior
da administração federal;

-- III -iniciar o processo legislati\'O. na forma e nos casos prC\~Stos nesta
Constituição;
IV- sancionar. promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir
decretos e regulamentos para sua fiel execução;
V - vetar projc1os de lei. total ou parcialmente~

XI - criação. estruturação e atnbuiçõc:s cios Mtmsterios c órgãos da
administração pública~
XH- telecomunicações e radiodifusão.
XIII- matéria financeira. cambial e monetária, instituições fmanceiras
c suas operações;
XIV- moeda. seus limites de emissão. c montante da dívida mobi!iária
federal.
- -

\II - dispor sobre a organização
federaL na fonna da lei:

c o funcionamento da administração

VII- manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus rc:pre·
scntantes diplomátic:os;

VJII - cCicbrar tratados. conYcnçõcs c atas internacionais. SUJCIIOS a
rr::ferendodo CongressO ~acional;"'~~
IX- decretar o estado de defesa e o estad~ de: sitio:

Art. 49. É da competência c:xchtst\'a do Congresso Nacional:

X - decretar: c c:o;ççUt!Jr ~l ,ÜJlÇ_(\'CP~Q

1- resolver definitivamente sobre trat:tdos. acordos oy. atas intcrnac!on:.us que acarretem encargos ou compromtssos ~ra\'OSOS aÕ pãtrimõniO nãdCiiãl:
li -autorizar o Presidente da Rcpúbltc<~ a declarar guerra. a celebrar_ a
p41.. a pcrmiur que forças estr:m~caras tr:msncm pelo tcrntóno nactàna1 oU
nclt: perm.:mcç:am tcmporanamcntc. rcss:JI\'ado<: os casos previstos cm lei complcmcnt:::t.r:
III - autorit:..lr o Presidem..:: (::'o Vacc-Pn.:~tdcntc da Rcpilbhc.a a se ;msentarcm do P:.lis. qu.1nda a ausCncw e;.;ccd<.:r :J quuu.c dJ:lS.

XI- remeter men5<!g_Ç?l e_plªº'º _Q_e _governo ao Congres~ Nacion_al por

IV - aprovar o estado de defesa e a íntervc:n~o federal, autorizar o
estado de siúo, ou suspender qualquer wna dessas medidas;
V - sustar os atas non:nauvos do Poder Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI- mudar temporariamente sua sede~
VII- fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Se·
nadares, em cada legislatura, para a subseqücnte, observado o que dispõem os
an.s. 150, n. 153, m. e 153, § 2•. I;
VIII- fixar paia c:ada exercício financeiro a remuneração do Presidem·
te e do Vice-Ptesidente da República e dos Ministros de Estado, observado o
que dispõem os ans. !50, n, !53, lll. e !53,§ 2•. I;
IX- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presícknte da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo~

(e"d.cr.tl:

ocasião da abenura da sessão legislativa. e.">pondo -a SitUaçãO do Pais c soliCi·
tando as proYidências que julgar necessárias:

REGIMENTO INTERNO
DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
---

-

-

Capítulo II
DO RECEBIMENTO E DA DISTRlBUIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

Art. 137, Toda proposição recebida pela Mesa será numerada, datada. despachada às Comissões competentes e publicada no
Diário Do Congresso Nacional e em avulsos. para serem distribuídos
aos Deputados, às lideranças e ComiSSÕes.
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§ 1° Alêm do. que estabelece o art. 125. a Presidência ãevol_vera ao Autor qualquer proposição que:
I -não estiver devidamente formalizada e em tennos~
II - versar matéria:
a) alheia â competência da Câmara~

b) evidentemente lnconstitucional;
c) anti-regimental.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, poderâ. o Autor da
proposição recorrer ao Plenãrio. no prazo de cinco sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça_ e_
de Redação. em igual prazo. Caso seja provido o recurso, a proposição voltará â Presidência para o devido trâmite.

Maio 1997

!l-VOTO
A iniciativa é meritória e esta adequada aos requisitos formais de
constitucionalidade, juriáieidade e boa técnica legislativa. Todaviã,
bãvCr-

Pof-

perOido a opõrtunidade, prOPoMO Que Seja declarada a sua prejUdiciaiidade, nos
termos do art. 334, .. a", do Regunento Interno do Senado.
PFlOJE'ro

m

LEI

ro

srnNX> N9 126.

re

1 9%

PARECER No 218, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania, sobre O Projeto de Lei
do Senado n° 126, de 1996, de autoria
do Senador Bernado Cabral, que dá
nova redação ao inciso II do parágrafo
I 0 do art. I3 da Lei n• 9.IOO, de 29 de
setembro de I995, que "estabelece
normas para as eJeições w.unicipais de

3 de outubro de 1996, e dâ. outras
providências."
RELATOR: Senador ANTONIO CARLOS VALADARES

I- RELATÓRIO
O projeto de lei em exame, de autoria do nobre Senador Bernardo
Cabral, modifica o art, 13 da Lei n° 9.100, de 1995, que estabelece nonnas panl
as eleições munictpaís de 3 de outubro de 1996. A aheração_ propos~a co~sie
no :acréscimo àe texto á parte final do inciso li do § 1., do referido artigo,

abrindo uma exceção à regra do próprio dispositivo, para pennitir a prevaiêricia
do nome sobre o apeltdo, quando o motivo de conflUo entre candidatos, no
momento de inscrição da candidatura, for o nome do registro civil.
COMISS.~O DE CO:'iSTITlliÇÁO. JtJSTIÇ..t. E ClD..t.DA."•iiA
LISTA OE \"OT.-\.ÇÃONOMISA.L

j}: 5 /..?(/9/

'

-~s~~ DAS REt.':\'lóES. E:-.t2 3 --,~y I '71
'J.-:.:..-ú~~t.:'

.

·. --=-s-ttffii~;'Bêmsrdo c.b-;;1
Presidente d:il Comissio de Constitulç.io, JustiÇ:il ~ Cidadani:~
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Comge-se. assim. uma Tãlha da lei-, po1s -da--fonna como está

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO,JUSTiÇA E CiDADANIA

atuaJment~ redJ_gJdo o tc~to da nomm. emende-se que_ o ;2peJida pode
!lrcpondcrar sobre o nome. próprio. sempre que o nome for objcto de dispu!a,

qualtdo do registro de dois ou ma1s candidatos e um deles tiver preferência
pela escol/1e do nOlllC. em raz.'io de cst;:u· exercendo mandato eletivo ou de t1~-lo

BrasiiJa,

05 de m:Uo -~ 1997

exercido nos ültmt-::~s qu:.~tro anos.

Durante o prazo regimental. não foram apresentadas emendas :i
propOSiçãO

Senhor Presidente,

11- VOTO

Conforme argwnenta o autor. a regra adotada pela Lei 9.100 para
evitar a confusão que a coíncidêl\cia de nomes pode provocar, jâ n'J momento
em. 23/04/97
_esta ComJ$Sâo delit:crou o:el..l. ~~ cb .t'LS n9
do recistro das candidaturas, contraria os direitos "individuais~ os direítos de
nadonij1idade e os dtreitos politicas, ao impedir que o ctdadão se candidate a
126, ese 19%, da Ininh!. a~ia. que "di mvt~ ~ção zo ;1.."11:.13=> n cb §19, tb art.
-carg.o eletivo com o seu próprio nome. De fato, mesmo que de natur~
13, da Le:l. n9 9. 100, êe 29 <se uter.bro de 1995, qt:l:lo "E!:Stal::el.ece normas para as
__temporãria_e __por motivo j_~ificado. a_r~~""~-· 5-~:ano está !?0?~_3 at~ente na it~1,
ele;~.Q5es rrutW:lP/US de 3 cia outUbrO óe 1996, e ·dá out::re.s p:ovidância.s."
deve set modíficada.
Nos termos regtmenta.ts comumco a V.fX& que em reunião realizada

~~m~c_!_ª-l~~~Q-~~2~- ~<?_!!fi~ra:-se r.e~e-~~!..~í~ ~~~ta

direitos i.ndividuats. direitos de nacionalidade e direitos politicas, ao eliminar
res-tn~ 1Cgãni1illllz:ação do nome de reg:~stro cJvtl dos cJaadáos cana1aatos a
. cargo eletivo.
CQrdta!mente,

__:-..

.. ..
--

-,:,

~,

'.

Senador Bemardo Cabral

Quanto aos requisitos fonnais. cabe destacar, inicialmente. que a
proposição estâ adequad<l às nonnas comidas na Conslltulção Federal. em
especial ao caput do art. 6\, que permite ao Congresso Nacional a iniciativ.t
das leis complc!mentarcs e ordinãrias.

Presidente da ComzSsào de Constltutção. Justtça e Cldadanta

E~S[.

Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES

Simples. conciso. objelivo, o projeto de Iei do Senado 0° 126J96
talnbêm atende às exigências fonnais de juridícidade e boa tCcnica legislativa,
motivo pelo qual voto fuvoravelmente a sua aprovaç:ilo, no~ termos em que foi
_ apresentado.

DO. Prestdente do Senado Federal

Sala das Comissões. em

de 1996.

de

DOaJMENTO ANEXADO NOS TERMOS
DO ART. 2SO DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO

PARECER N• 219, DE 1997

LJa COMl~lÃU DS CON~~nni!ÇiO. JU~17C'A E

C'IDADANIA. S<Ú'Jrc o Projeto úe Lr!r diJ &nodo 11°
126. de I~IJti, que dilmnu ~daçiioaoi/ICJ,'i0/1 Jo§
l"'dáurl. JJ da ÍA!t 11"9.100, dr: 29di!RII!mhro t/1!
lY?$. que ··e.'fluhelt:r:e lturmu.,· JJt.Jru as el<lçüc.f
rk Ollllthru de 1996, e dâ omraf

Da Ccunisr4o tk

Assu-

Econútnius, ~ ~
J.IJ•.de

Me~m n"' 56. d.: J't)97 ~ n"'

mrmu:.tptJI.v Ú<! J
prol'ltir!:I/Cia.t. •·

:!9,01.97. na onym;. do Era!/~JIIisst"!P ~nhor
FnS1ckl111! J:.~ .l?.ernihhca. mre ~tnhtz ao
.~nado FctJ.~ai · u progrâmaç~ 171ant!tãrta
relat1W1 QO tnmestre t!e [997, com tmmatJ1.!aS

r

das jaJPJ$' de l'ana#o dn.o; pnltcr,X,s a~os

nuJIJemn;JS, :mililse tla evoluçõtJ da ~conon"a
-t10CIOiiU prc:vrsta para u rYrm~e I! as

RELATOR: Senador ANTONIO CARLOS V A!-AJ>ARES

mstr.pcatnm penmemes."

'I- RELATÓRIO
RELATOR: Seoador WALDECK ORNELAS
.
Esta Comissão examina, em decisão tenninativa, projelo de Jei de
autana do nobre Senador Bernardo Cabral, modificando o art. 13 da Lei n"
9. I 00~ de 1995. que estabelece nonnas para as eleições municipais de 3 de
ourubro de 1996. A alteração proposta consiste no acréscimo de texto à pane
(mal do tiJciso II do § I o do referido artigo, abrindo wna exceçào à regra do
próprio dlsposiC1vo. para permitir a prevalência: do nome sobre 0 apelido,

quan~o o mouvo de conflito entre Célndidalos, no momento de: inscrição da
candidatura, for o nome do registro civil.

l- RELATÓRIO

Confonne estabelece o paragrafo I" do inciso 11 do an. 6" da Lei
n" 9.069, de 29 de junho de 1995, o -s-r~- Presidente da República encaminha ao
Senado Federal a programação monerària relativa ao primeiro trimestre de 1997.
eom estimativas das faixas de variação dos princJoa1s agregados monetinos.
ãmiiise- -da--e\·olixção da. C:cOriOmlaiiiiCionaf pfe\,~ta -- para fl ú1iiestre -!: :15
justificativas pertinentes.
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_ QUADRO"
.
1
Prog:ramaç:ãõ Orçamemana p:ira 199i '

O Banco Central do Brastl ;)ubm~::te~ . .::m :3.01.97. <J.
monemna ao Conselho Monetano Nactonal. T::ndo stdo aorovada.
Programação fot encammhada <!O Senado Federa! somente t::n 29.0 I .9'

pro~maçào
:!

A esta Comtssào. conforme disnos10 no paragraf"

~o

Maio 1997

da refenda Let. cabe etmor Parecer sobre a pro1:-'Tamaçõo mone!ána que. desse

Ano

Primetro Trimestre

Dtscnminaçào

do art. 6"'

MI::

33.2. 39.0

34.6- 42,3

Base Resmta ;.1

:23.3-27.3

15.1-30.9

Base ampliad:t

191.5 -224.S

2!53-263.1

de 1996. os quats mdtcam que o PlB regtSrrou crç:scnnemo d~ 2.73°'0 em

M4

323,9 - 380.2

;61.6 --141.9

relação ao tnmesrre tmedtatameme anterior. na séne com amste sazonal.
consttruindo-se no desempenho ma1s stgmficauvo desde o tnicJO de 1995. -Os
indices de preços ao consumidor continuaram a apresentar desaceleração.
acenruando a converg:Cncia com os indices g:erats. A divida liqutda do se:or
público totalizou RS 260,3 bilhões em ourubro de 1996. eqmvalendo a 34,2%-do
PIB. comparanvamenre a 29,9% ao final de 1995. As necessidades de
financramemo do setor pUblico apresentaram déficit pnmãrio acumulado até
outubro de 0.02% do PrB. ante 0.06% ate setembro

1/ R4Cz'c~sc .l(l ulumo m.:~ ao pe~
2t Médc dos s:~ldÕSdOs di3S ul.:i"s oo n:.cs

modo. ser.1r.i de base para a a!)rovacjo cm reJetcào m toru;n dJ matena pelo
Congresso NactonaL vedada a tmroduçào de qualauer alter:.!ç::ão 1 ~ :::"'.do art. 6.,

da mesma Lei).
O documento descreve os dados da economta no quano mmestre

- :;rsaldo:n:n--tlm oe penOdo

Ê o relatono

II-VOTO

Aponta. tambêm. para o fato de que. uo qua'lo tnmestre de
1996. a base monetàna nanto no conceuo de base monetária resnita auaruo no
de base monet3na ampliada) :J.Icançou niveis Situados dentro ou abaixo dos
intervalos esnmados pÓr me1o da progr<!mação financeira para o penado .

Dado aue :1 proLrramação monemna re.terente :~o penodo que ora se
analisa l<l f.:> 1 l!xeCutada. c;be .::!. observaç::liJ IJO .:omponamemo efeti"'O dos
agregadOs w.,··iH'r., o prev!sto. O auadro .l reproduz l!ssas mfonnações:

QUADRO.'
RESULIADOS.OCORRIDOS..E.PREVISTOS PELAPROGRAMAÇÀO
MONETÁRIA NO t•TRJMESTREDE 1997

QUADRO I
RESULTADOS OCORRIDOS EPREVISTOSJ'ED\
PROGRAMAÇÃO MONET ARIANO QUARTO TRJMESTRE DE 19%.
Discrimmaçào

_l

Previsto
RS bilhões

J

I,
18.6- 33.6

16.9

Díscriminação

Ocorrido

Vanação ! RS bilhões
percentual ~m i
12meses
!

Variação T
i percentual em l

:

.~.

12 meses
9.2

Previsto
RS bilhões

-r

Ocorrido

Variação

:

RS bilhões

i

I

Variação

!

I

j percentual em !
percentual em
i
! 11 meses·' :.
; 12 meses .
~r~----~--~-7·----~------.~:.----~'
_M_! ::
-~-~~2-~-P~ _-)A-º'--=---=,---=-- ---J-6,..9-=-~ l
57-..!_
.\0.2

sigmficanvas.

Em JllSttficando a programação financeira para o prunetro
rnmesrre de !997. _o Banco Cenlral afinna que ..:t d!retriz da politica monetária
cons 1s1e na manutenção á:i tendência de t1êxibili7..açào que leve lugar nP
transcorrer de 1996. de redução J:.rradual das t<lxas d~ .1urcs. Essa posrura devera
garannr nivel de credito suficiente para a econmma crescer no.prox1mO mmesrre,
periodo ao longo do qual o niyel de aqxi4ade e u:ªd~c_í_cm~h:n~nl~ ~_p_gl_§iQ_na_Q_Q_ ___
pelo setor agncala. As perspectivas para o mm ~o de que a economia cresça a
taxa supenor a reg:~srrada em 1996, dada a tra)etoria esperada de taxas de juros
cadentes."
Por sua vez, a programação dos agregados monetários para o
primeiro trimestre de 199i e a estimativa dos mdicadores para o final do a:1o
levaram em coilSlderaç:ào cemlno provâvel de cornportamemo da inflação, do
Pffi. das taxas de juros. do setor externo. do Tescuro Nacional e da assistência
de liouidez ao s1stema financeiro. A introdução de ânus sobre a movimentação
de ~os. representado pela CPMF, elevou o grau de incerteza a respetto do
componamento esperado dos agentes econõm~cos. resultando em dificttldade_
adicional para a pro]eçào dos agregados mais liquidas. O quadro a se~tr
apresenta a:. fa1xas pro_1etadas para os agregados monetanos ao fmai do pnmetro
trimestre e para o ano d~ 1997·

24.7

37.0

Segundo a análise realizada pelo Banco CentraL ··o periodo
constinliu-se em cenârio de significativas realocações de recursos financeiro;;.
em decorrência do inicio da cobrança da CPMF. provo~ do· 1mpacto
expansionista sobre os agregados monetários resrruos- e alterações na
composição dos agregados mais amp!os. ··
Aponra:-tambe!n. para 0 fato de que ...00 la tnmestre de 1997. <l
base monet:iri.a restrita alcancou RS 24. 7b!lhões em março, situando-se no
intervalo esnmado pela programação monetària para 0 pnme ro trimestre de
1
1997 (R$23.3bilhões. RS17.3bilhões-l o que representa expansão de 37°·~ em
relação ao correspondente "més ào ano antenor e de 2:UWo ao ano. A b<lSe
moneraria amoitada alcançou R$194.2 bilhões em março. Situando--se. também.
dentro do inr.ervalo esnmado por me1o cia programação monetana (R$191.5
bilhões - RS 224.8 bilhões) e apresentando crescnnemos de 5.2% no pnmeiro
ttimesrre e de 4l.l 0 ·o em relação· a março de !9%

Não obstante os resultados apresentados quanto a
compatibilização entre a programação monetária prevista e a executada para o 1.,
mmestre de 1997, o tratamento d!spensaPo peta Lei 9.069/95 â
operactonaiização da politica monetana ambuiu ao Congresso Nacional a ccresponsabilidade nas decisões quanro :l evolucão da o~ de moeda e.
consequentemente. das propnas 1axas de JurOs a serem praucadas pelos agentes
econõmicos
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Todav1a. não há. como negar que. mesmo diarue dessa
formulação mstJtuc!onal mais apnmorada o Poder Execunvo vein d3ndo
conseqUência á Citada norma em prazos qui!, em verdade. eliminam a
possibilidade de uma efer!va pan1cípação do Congresso Nacional no
acompanhamento e avaliação da programação moP.etâria mmestraL Assim. essa
Programação. que deveria ser submeuda ao Congresso Nacio_nal. _no_jnicio do
mmestre, só foi aprec1ada pelo CMN em 23 de Janeiro de I997 e encaminhada_ a

Senado Federal em 29 de Janeiro__ de 199]_,_,_
apreCiada pelo Leg1s!auvo

_dªtª---~m

ou.e __ d~vena
·

Art. 2• Este Decreto Leglslarivo enrra em vigor na data de sua
publicação

Sala das Comissões, em 13 de maio de !997.

~si_d._Q.

JOSÉ SERRA: Presidente
WALOECK ORNELAS: Relator

A Mensagem sob exame se refere a programação monetária para
o 1c trimes!re de 1997. e esra programação. conforme ressaltado anteriormente.

JOSÉBIANCO
EDUARDO SUPUCY
HUGO NAPOLEÃO
COUTINHO JORGE
LEVYDIAS
VALMIR CAMPELO
NEYSUASSUNA
JONAS PINHEIRO

j;:i. foi executada pelo Banco Centr2L nos termos da própna lei n° 9.069/95. Os
eti:ttos prodUZláos por S!.la exec!.lç:áo estão completados e sua reversão, senão
tmpossweL não e cond1zem~ c:om _a a_tua1 etapa do orocesso eeonômi~o
brasileiro_ Perde. porranto. toda razão cie ser a avaliação do merito ou da
opornmtdade dessa programação

O Poder Le2!slau ..·o. aoesar da competencia a ele atri_buida ne_ss_a
area monetana. tem udo. n~ pranca. ~a aruação meramente homologar;ria. O
mesmo diploma legal preve no seu *2°. do art. 6°:

PEDRO-SI~OI'I

CARLOS BEZERRA
-FREITAS NETO
BELLOPARGA
ESPERIDIÃO AMIN
ONOFRE QUINAN
-JOSÉ ROBERTO ARRUDA
7ibEM]R ANDRADE-

..0 Congresso Nacional poderá. com base em parecer da
Com1.ssão de Assuntos Econõmicos do Senado Fedem_!. rejeit;tr a programação
monerana a que se ~:fere o c:apm deste a."ltgo mediante Decreto Legislativo, no
prazo de 1O d1as do seu recebimento.·· ( t,.'I'ifo r. osso l

Mesmo que se r~Jettass: a p;o!P<lffiaçõ'!.o monetâna. adotana
deciSão sem efeitos prattcos e let!3.IS. Simplesmente porque a Lei n° 9.069195. em
seu an. 6°,
6 ... reza que. "caso o Congresso Nacional não __ aprove .ii
prog:ramaçào monetaria ::te o final do primeiro mês do trimestre a que se
destina. iica o Banco C entrai do Brasil :mtonzado a executã-la ate sw

*

-pARECER N° 220, DE 1997
- Da Comissi_o de Ass11~os Ec_ • ic~. sobre a Mesmgem
- n~ 97. de 199r~n~ ~.-de 29.04.97. n& origem).
do Excelearissimo Senha Pres:.derue da. RepUblica, que
Ntncammha ao &nade. Ykral a ~amaçiio motll!tirna
relativa ao 2q trlmest tk 1997, com tsnmam-as das jarw.s
1dt \nriaçdo dos pr tpats agr?gados monl!tilrlos._ autiltse da

aprovação"
Vale lembrar que a Mensagem Presidencial n" 56/97 chegou
ao Senado Federal em 31.01.97. ou seja, exatamente no último dia do prazo
estabeledd" pela lei para o pronunciamenlo do Com;:resso NacionaL

~e-ro.'ução da ecot

emissão de parecer nessas cond1ções'? Como se coloca a prerroganva legal do
Conc::resso NaciOnal c a responsabilidade desta Comtssão. Ia c~ a ~téria sobre a
qual~não te\'e oportumdade de se manifCstar em -ICmpo-hábil? - - Parece-me q_ue esta se tratando uma questão da maior
importância para o Pais. como uma mera trota de papéis. wn cumprimento sem
cntério e sem respeno ao Congresso Nacional, fundamentanóo-se os
procedimentos em prazos absolutamente mcompativeis com a profundidade
requerida para a análise da materia.
Resta. oonznto. a essa ComiSsão de Assuntos Eco~ômicos dar
conseqúência as fo~lidades previstas na Lei no 9.069/95. concedendo, em
verdade. homologação a programação monetaria relativa ao primeiro trimestre
de 1997.

Somos. face ao exposto. favoráveis à aprovação da prog:rama.ç:ão
monetana relativa ao prime1ro tnmestre de 1997. nos tennos do seguinte Projeto
de Decreto Legislativo. uma vez que não se coloca. face as disposições da Lei n°
9.069195, outra alternativa a esta Comissão, não sem recomendar que gestões
sejam feitas junto ::to Poder Executivo para que as mensagens rrimesttais
relauvas a Programação Monetana venham ao Senado Federal ate o inicio do
mmesrre a que se refere.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 34, DE 1997
Aprnvn a proy!"amat:ilo mrmeti:na rdatlWI au
rnmetro mn~:;m! de /Y97.

ta 1/actmuzl prewsra para o rruMStTt e as

ijusnficatn-as Wr11~mes. "

A prog:ra'llação monetana referente ao J::> rrimestre de 1997 que
me tC11 dada pílra relatar. chegou as mmhas mãos cm 29 de abril. ou seja. já
\'enctdo o penodo il aue ~e referia a própria pro!,.rramacão,:.Qual o sentido ..da

RELATOR: Senador COUTINHO JORGE

I. RELA TÓRIO
Conforme estabelece o parigrafo Io do inciso II do an. 6° da
Lei n° 9.069~ de29 de junho de 1995, o Sr. Presidente da República encaminha
ao Senado Federal a programação monetária relativa ao segundo trimestre de
1991, ~com_ es~ __ ®5_ (~_Q_e y~aç~Q _do_s _prjn~p~s agregados
mo11e$i(ls~ ailâ,Use da__ ~v~çãp__4<! ecOJ:Io_~_~pio~al ºr~\1sta _para_ ()_trimestre
e asjustifiçativas pertinentes. __ _
De acordo com a nonna Citada. o Banco Cerural do Brasil
submeteu. em 24.04.97. a programação monetária ao Consellio Monetârio
Nacional. Tendo sido aprovada, a Programação foi encrumnhada ao Senado
F~-~ 29.0_4_.9!Lilº_?_t~~Q~ __4o_~l~ ~-- ~o-~-~ei_ 9.069/95. _ _ ~
A esta Comissão, confonne di~Posfo-n~ pará~c{fod; -~- 6~
da referida Lei. cabe emitir Parecer sobre a programação monetaria que., desse
modo. servirá de base para a aprovação ou rejeição m wwm da materia pelo
Congresso Nacional. \'edada a introdução de qualquer altemção ( ~ 3co. do an.
6o da mesma Lei).
O documento descreve os dados da econonua no primeiro
trimestre de 1997, em comparação com os .do ano de 1996. Os dados indicam
que o nivet da atividade econàmica vem se maru:end_o relati\'amente estável nos
·-Ultimas meses e que a evolução dos principais indices de- preços pennanece
compativet com o grau de inserção externa da econorrua do pais. fu.tor
estabilizador de preços, principalmente no que se refere aos bens tradables. No
primeiro trimestre de 1997, o superávit do Tesouro Nacional alcançou R$ 2
bilhões (lo/o do PIB). ante super.i.vit de R$ 2.8 bilhões (1,5% do PIB) em igual
período de 1996. As obrigações liquidas com juros reals atingiram RS 2,8
bilhões. determinando deficit operacional de RS 0,8 bilhão (0,4% do PIB).

O CONGRESSO NACIONA~ decr<o<a:
U documento tamoem aponta para o rato ae que, no pnmctro

Art. I" F1ca aorovada « Prog:ramacão Monetaria relativa ao
pnme!Co trimestre de 1997. com as metas lndicati\·as da e\'oiucão dos pnnc 1pais
agregados monetarios

trimestre de 1997, a base monetária (tanto no conceito de base monetária
restrila quanto no de base monetária ampliada) alcançou niveis situados dentro
dos int~os estim;1_9.os por mei_o ~_p_!o~ç_à~_fi!l<J?C~-~ p~ o periodo.
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Em _1usuficando a programação financeira para o segundo
trimestre de 1997. o Banco Central afinna que ··a condução da poliuca
monetária no transcorrer de 1997 estará conáicionaâa a manutenção do nível
de atividade econôntica em patamar adequado as restrições àetenninadas pelo
setor externo
·Não resta dúvida de q~e __o _t_rr~ramemo_ di5llensado pela Lei
9.069/95 :l operacionalização da política moneta.-.a atribuiu ao Congresso
Nacional a co-responsabilidade nas decisões quanto a evolução da oferta de
moeda e. conseqüentemente. das próprias raxas de juros a ser~ pz:at~cadas_

pelos agentes económicos.
Todavia. não há como negar que. mesmo diante dessa
fonnulação instirucional mais aprimorada. o Poder Executt\'O vem dando
conseqüência à citada norma em prazos que. em ,·erdade. reduzem a
possibilidade de uma efeth:a participação do Congresso Nacional na
fonnulaçào da programação monetãria tnmestral. .-\ssJm. essa Programação.
que deveria ser submetida pelo Presidente do Banco Cemral ao Conselho
Monetario Nacional no início do trimestre. para premo encrunmhamento a esta
Comissão de Assuntos Econômicos. só foi apreciada pelo CMN em 1-l de abri!
de 1997.
Transcorrido mais de um mês do tnmestre em referência. a
apreciação da matéria pela Conussão de Assuntos EconômJcos toma~se de
pouca ou nenhwna relevância. O Poder Le~'Islativo. apesar da competência a
ele atribuido nessa area monetária~ tem. na pratica. uma a.tuação meramente
homologatória. Mesmo que rejeitasse :J programação monetâria. adorana
decisão sem efeitos prâricos e legais. simplesmente porque a Lei nc- 9.069/95.
em seu an. 61), § 6°. reza que, "caso o Congresso Nactonal não aprove a
programação monetária até o final do primeiro nlês do trimestre a que se
destina. fica o Banco Central do Brasil autonzado a executá-la até sua
aprovação".
Resta. portanto. a essa Comissão de Assuntos Económicos dar
consequência às formalidades previstas na Lei n' 9.069195. concedendo. em
verdade. homologação à programação monetana relativa ao segundo trimestre
de 1997
Somos.· face ao exposto. favoraveis :l aprovaçà_o àa
programação monetária relativa ao segundo trimestre de !997. nos termos do
segumte Projeto de Decreto Legislativo. a ser submetido ao Congresso
Nactonal. conforme o§ 2' do art. 6' da Letn' 9.069. de 29 de JWlho de 1995:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 35. DE. El97
AprO\'a a pro~ramaçào monetána
. re/am•a ao segundo trimestre de 199-

0 CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I o Fica aprovada a Programação Monetar13 relatt\'a ao
seeundo trimestre de 1997. com as meras mdicanvas da evolução dos
principais agregados monetãrios.
)j
. ~
Art. :ZQ Este Óecreto Legislam·o entra em \'Jlf2r na dat:_~.\su::t
pubhcaça~.:.'
·
~--- :
Sala das Conús5ões, ]3 de maio de 1997

JOSÉ SERRA: Presidente
COUTINHO JORGE: Relator
JOSÉBIANCO
EDUARDO SUPLICY
ONOFRE QUINAN
LEVYDIAS
PEDRO SIMON
ADEMIR ANDRADE
JONAS PINHEIRO

BELLOPARGA
NEYSUASSUNA
CARLOS BEZERRA
HUGO NAPOLEÃO
VALMIR CAM PELO
WALDECK ORNELAS
ESPERIDIÃO AMIN
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
FREITAS NETO
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Os pareceres lidos vão a publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima
São lidos os seguintes
2

OF. N2 17/97/CCJ
Brasília, 17 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. E;-;.'
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou, em turno suplementar, substitutivo oferecido ao PLS n2 187, de -195; -que "Dispõe sobre a
identificação criminal do civilmente identificado, regulamentado o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição
Federal, de autoria do Sr. Senador Júlio Campos, €,pela prejudicialidade do PLS n2 115, de 1995, de autoria do Sr. Senador Odacir Soares, que "Define os
casos de identificação criminal previstos no art. 52 ,
inciso LVIII, da Constituição Federal".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. Nº 32/97/CCJ
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OF. N 2 35/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
- .Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex".
-que_e_m-reunlãtnealizada nesta data, esta Comissão
aprovou, o Projeto de Lei do Senado nº 144, de
1996, de autoria do Sr. Senador Júlio Campos, que
al\era a Lei n9 5.700, de 19 de setembro de 1971,
que "Dispõe sobre a forma e a- apresentação dos
Símbolos Nacionais e dá outras providências".
Cordialmente, ::Oenador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão dé ConstituiÇão, Justiça e Cidaâailla:
OF. W 36/97/CCJ
Brasília,_23 _de abril_de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex'. que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão rejeitou
o Projeto de Lei do Senado nº 231, de 1996, de autoria
do Sr. Senador Júlio Campos, que "Dispõe sobre a criação da Câmara Setorial de Turismo".
:COroiaimente, Senador Bernardo Cabral, Presi_oente-ctaComiSsão de COO:stitt.JiÇão, Justiça Cidadania

e

OF.

N2

44/97/CCJ

Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.•
que em reunião realizada nesta data, esta Comissf.o
rejeitou o Projeto de Lei do Senado n2 - , de 1996,
de autoria do Sr. Senador Júlio Campos, que "Suprime o inciso VI do§ 22 do art. 171 do Código Penal,
que define como crime de estelionato a emissão de
cheques sem fundo".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente.
Nos tennos re_gimentais comunico a V. Ex'.
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou, em turno suplementar, substitutivo oferecido ao ProjetQ de L,;!_Lçlg_j>~nac!9 n~g?, cl~ 1996, de
au1or:i!3o.docSr.__ -_;2~_f1aQ9r~eQª!!ti@I3QQD?,_q_!!_€1_:A!ri_:_
bui yalor .il.lríc:fi<:;Q à digitai[zação de documento e dá
outras providências".
· -'Cordialmente, Senador Bernardo Cabra~ Presidente da Comissão de Constituição Justiça e C~adania

OF. Nº 33/97/CCJ

DF. N 9 51/97/CCJ

Brasília 23 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 n2 279, de
1995, de autoria do Sr. Senador João França, que
"Dispõe sobre o emprego ao· Documento Único de
Transferência- DUT, o uso de instrumento de procuração e o prazo para a transferência de veículos
rodoviários auto motores".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Brasília, 5 de maio de 1997.
Senhor Presidente,
-Nos tem1os regimentais comunico a V. Ex".
que em reunião realizada em 23--4-97 esta Comissão deliberou pela Prejudicialidade do .PLS n° 126,
de 1996, de minha autoria, que "dá nova redação ao
inciso li do§ 1º, do art. 13, da Lei n° 9.100, de 29 de
setembro de 1995", que "estabelece normas para as
eleições 1!1Unicipais (je 3 de outui:Jro_cJe 1996, e dá
outras providências".
COltiiaimente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da CQmissãQ.de Consti!1Jição, Justiça e Cidadania

--------------------------------
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O SR. PRESIDENTE(Antônio Cal1os Magalhães)
-Os ofícios lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Ofícios lidos vão a publicação.
Com referência aos Ofícios lidos anteriormente, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 32 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 Projetes de Lei
do Senado nOs. 279 e 115,-de 1995 (tramitando em
conjunto com o Projeto de Lei do Senado n2 187, de
1995), 22, -, 126, 144, 231, de 1996, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Projetas de Resolução n2 60, de 1997 e 61, de
1997, resultantes de pareceres lidos anteriormente,
ficarão sobre 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. 4°
da Resolução n2 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Os Projetes de Decreto Legislativo n 2s 34, de 1997
e 35, de 1997, resultantes de pareceres lidos anteriormente, ficarão sobre 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 n2 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Osmar Dias. V. ex- tem
5 minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, nos últimos 60 dias, a
imprensa do Paraná e a nacional noticiaram diariamente que o Governador Jaime Lemer estaria deixando o PDT para ingressar no PSDB. Como acredito que essa notícia .foi lida por todos, gostaria agora
de dar a conclusão dos capítulos que antecederam o
final dessa história.
Ontem o diretório do PSDB do Paraná se reuniu e trinta e sete convencionais votaram. Repito:
trinta e sete convencionais votaram, Sr. Presidente!
Resultado? Trinta e três disseram "não", apenas
quatro disseram "sim" ao ingresso do Governador
Jaime Lemer no partido.
Lá conhecemos de fato o Sr. Jaime Lemer. Aqui
em Brasüia ouvi Senadores, até do próprio PSDB, em
desrespeito ao entendimento do diretório nacional, dizerem: Ah, mas .o Jaime Lemer é urna grilfe nacional.
G_rHfe nacional para quem não o conhece.
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O "não" dadó ontem foi o "não" às obras caras
que estão sendo feitas no Paraná, muito acima dos
valores das obras realizadas pelos governos paranaenses anteriores. O "não" não foi ao grupo político
do Governador, mas ao grupo econõmico de empresários que fazem muitos negócios no Estado e com
o Estado. Muitos negócios, Sr. Presidente! O "não"
foi porque aceitar o Sr_ Jaime Lemer seria aceitar o
Celso Petraglia, este mesmo que está sendo denunciado pela máfia nos esportes ou que foi denunciado
pelo Senador Requião na CPI dos Precatórios; seria
aceitar, sim, porque ele é o verdadeiro comandante
do grupo político ou econômico que acompanha o
Governador Jaime Lemer. Foi o "não" aos segredos
contidos nos negócios feitos com o dinheiro do Estado, como, por exemplo, o contrato assinado com a
Renault, que o Senado insiste em conhecer e o Go- ·vemador do Paraná insiste em esconder. Foi o não
à mídia cara: mais de U$100 milhões para dizer o
que não está sendo feito e esconder o que está; foi
o não porque o PSDB do Paraná, com 33 votos contra 4, reagiu ao ingresso, não do Sr. Jaime Lemer,
mas do comportamento político e da verdadeira destruição da estrutura administrativa do Estado do Paraná que vem sendo comandada pelo ·Governador;
foi o não, Sr. Presidente, ao estado falimentar de algumas empresas do Estado e à situação precária
das· finanças públicas do Estado do Paraná, cuja folha de pessoal está quase empatada com a arrecadação líquida do Estado do Paraná; foi o não, Sr.
Presidente, aos costumes e ao comportamento, na
prática, diferente do discurso socialdemocrata e progressista, que muitas vezes pode enganar alguns artistas, mas não engana às pessoas conscientes do
Estado do Paraná.
Era a comunicação que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocr1pada pelo Sr. Ronaldo Cunha Uma, 111 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Uma) Com a palavra o Senador Artur da Távola, para uma
comunicação inadiável pelo prazo de cinco minutos_
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para
uma comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o jornal
O Dia, do Rio do Janeiro, realizou um trabalho muito
importante ao reunir cinqüenta especialistas de diversas áreas:do conhecimento para um estudo so-

- - - - - - - - -
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bre a violência. O grande aspecto desse trabalho é
justamente o seu caráter multidisciplinar, porque,
quando se debate sobre a violência, normalmente se
toma um dos pontos desse complexo e tenebroso
resultado de problemas individuais e sociais e se
abandona um conjunto de fatores que se abatem sobre a violência.
O jornal reuniu pessoas. da mais alta qualificação, que, nos dias 17 e 18 de abril, realizaram um estudo praticamente completo sobre as causas da violência. Porém, esse trabalho não estacionou no diagnóstico; ele se configurou também por meio de propostas, muitas delas absolutamente renovadoras e revolucionárias, dirigidas à área da policia, dirigidas à área
do direito, que tem a ver diretamente com toda essa
ques1ão, e dirigida à sociedade e à cidadania
Essa é uma matéria de grande importância
pela seriedade, assinada que foi afinal pelo Secretário Nacional de Direitos Humanos, que foi o Presidente
do evento, Sr. José Gregori; pelo jurista e cocrdenador
do painel de Direito, Hélio Saboya; pelo coordenador
do painel de policia e um dos lideres da sociedade
civil do Movimento VIVa Rio, Rubem César Fernandes; pelo Delegado Hélio Luz, que foi o cocrdenador-geral e é o- chefe da Policia Civil do Rio de Janeiro; pelo presidente das Organizações O Dia, Ary
C'.arvalho e pela diretora de redação, Ruth de Aquino.
Pela importância do tema, como contribuição a
esse debate, passo à Mesa essas conclusões, para
que constem dos Anais da Casa.
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POÚCIA
w1- Desenvolver doutrina e prátJca de ~gurança pUblica que sirvam a todos
os brasileiros; que lhes defendam o dtretlo à vtda e à eXIstência digna numa
SOCiedade democrática.
• 2- Superar a di~tomia entre segurançã pública e direitos humanos, integrando as exigênCias de ordem com os princípios de liberdade.
• 3- Superar a visão militarista de ordem pública, ainda dominante não apeQaSn---ª-~pº!!ç_íasco'!l~-"ª-ºP!fl~p_@i~_ªrp_g_g_@!. ___________ _
-------.-4para os pobres, de um lado, e
·
cometidos pelos ricos, de outro la-

dade civil na criação de

o11- Multiplicação dos

como
Ouvidorias, u~';:::,a~·:g;~
cõesdeinformaçãoe
comunicação com o público,
•12- Formação de Conselhos ComunitárioS para definir junto ao governo a
polftica de segurança pública, bem como fiscalizar sua execução. fsso não
1mpede a maior interação da comunidade com os batalhões e as delegacias.
•13- Valorização e multiplicação das experiências de Policiamento Comunitârio e Interativo. Aplicação deste conceito no âmbito municipal, com uma
Guarda Comunitâria que se dedique sobretudo ao campo~ pequenos de6tos, desordens e contravenções que se multiplicam no me1o urtJana.

Solicito aos Srs. Senadores o máximo de atenção para este tema importante, que merece ser estendido, o que, infelizmente, o tempo de uma comunicação inadiável não me permite fazer.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex" a atenção.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ARTUR DA TÁVOLA EM SEU D/5CURSO

PELA PACIFICAÇÃO DO RIO
Sacudido por chacinas, violêncià policial, balas perdidas, seqüestros, desrespeito aos mais elementares direitos dos cidadãos, o Rio de Janeiro, há muito tempo, deixou de ser a cidade

i

ailiegire~,~~~ii~~~i~ê~~~É
·

Depois de quase 15
tões, o grupo montou um
mentadas junto à sociedade,
cia no Rio foi analisada sob os

pela.yiRI~ncia. Uma
contudó{i«tian~po!Jív'ejX
mais uma entre
dias modemos'inostr;i·qÜe
·
pára'ii:lsolver prodvn.tár'nbém deve

ava-
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:2s.:. :M6'der-nlzaç?.0~0S'

;~r1tre.agânciasJoCaJs.j;;.

~.~~:'

--

-

---

~cfócUménto:-arioal:'de

:.b :rifvél e a deSi:inac'áó"

c

cadores de avaliaÇão. Que este:
e que seus resultados sejam avalia

ica
'.fin~i:de

cada ano.
• 28-

-.:-::_;:·~-·

APri~ramento da Polícia Têcnica e _a sua subordinação_ a s~;~:;:~a

de E§stado d1versa da Segurança Pública. Rrgorosa observância da determi-

naçac.: legal que manda manter intactos os locais onde ocorrem crimes para

que nao se percam provas têcnicas.

• 29- Criação de sistema de policiamento ostensivo e_fetivamente _firaY_enti:- _

vo. O policial atual mais reage aos crimes do que os evita.

- - -- -

DIREITO
• _1- ~onn!Jiaçáo de doutrina de ordem pública de~tica, que supere a vi~ o IT)I/Ita~ta·de_:seguranç:a

que tem se formado nao apenas nas polícias,
:::o?~_:l]~_.i:lpmiãó:p~c~)?'?:R~is.
.:::'~~{.:_:z.:\...
........ ,.

·:•. 2T:8eP\Xijo."á:,Pe~ d~ 11f0ite;·-.bem como à diminuiç&6~ã:)d~Qe.~a i~P~:~:
··~trd;a~.p,epa~'.P.~~.!l\e.~r.e.s_:~~·.l S..~os.

· · .~:.•· ·

:.~-=;.:~·:.:: ·

• 7- Devam ser incentivados os
cidadania e direitos hum:mos.
• 8- Apoio às delegaciaS
• 9- Criação de abrigos para mulheres

de

.... " .

• 10- Baboraçâo de uiii Programa de Proteção às Testem.mhas (ficou reco--

nhecida a impossibilidade de se denunciar crimes publicamente).
• 11- Programa de renda mínima pa~a as tamflias de baixa renda
• 12- Ampliar a presença do Estado nas favelas com o aumento do número
de escolas e centros sociais para que os moradores destas comunidades
não vivam à me rei! de bandidos e traficantes.

• 13- Salário mínimo digno.
• ~ 4- Politica econõmica que: define a vocação real do Estado do Rio de Janeuo, valori~d~ as la~u@~_as_ peque~ jp._~_ústrias.
• - 15dã. estrUtura fundiária do Estado do Rio de Janeiro.

RéviSão-

-~·

·,.

·... ·.. ·.'·

::

~:·}~ J:neiro, H

de Abril de

19~~~'.
-~~

.

a8-AJustf? deve ser acessível durante 24 horas do dia, todos os dias da
semana.

~

-· ..

·-

:~· ~

__ ',

.

~ :,~~~r~~:~u~:~e ter a exclusividade para apreciar e julgar cri• to-Os juizados especiais criminais devem ter a sua implantação efetivãda.
com urgência. em locais próprios e aparelhados, por toda a cidade.

• 11-lnstituição nos tribunais do Estado do sistema de gravacão ou taqui-

grafia. tal como ocorre nos tribunais federais. Com isso, deseja--Se a transcrição fiel dos votos proferidos nos julgamentos e maior celeridade na lavratura
dos acórdãos.

:];~~~=~~~~~:;;~~~~~~:~~~os
i~~~~;;:~~;:~~~super1oL3~~!.~.~J:~.maos
~ifl~J!~~;t~t~~~:~:~tf~i~~.evem~~~:~fJ~ffitodas

-~~~~~~~ti~~-fjffibid~~~-Se-.

PÃit-tá-oE S-OCfEOAO&CiDADANIA: L3uro MOõteirO. PaUiõ-83StOs ~~
zar, Roberto Kannt de Uma, Helena Oliveira, Luiz Martins de Melo, Antonio

Félix, José_ Muri!o ~e ~rvalh_Cl• ~~ ~e_AS:~~_Bo=d_rj_g~C?~. _H~lçlsa Helena __
~on_;_es Bãrbo:sa,lt?-nJa~ ~/vª'-_ M_~it1ª_8a!ld4Õ!ira,_pa_ylo Pinheiro, Elizabeth

--Sussekind, -PãUJo Cêsar Améndola e Isaac Joseph.

SOCIEDADE/CIDADANIA

• 1-Estímulos a parcerias entre polidas e a sociedade cíVif, CriãndO Síner---gias e CliTlpllcidades tavorâveis às reformas.
_ _ _.. __ . ___ _ • ··-=---- ...
• 2- Criação do c:argo de Ouvidor Geral para tratar de questoes l1gadas a direitos humanos e cidadania. Além disso, estimul~r a paJ!icipação anôni~ no

combate à criminalidade, como: Disque-Oenúncl3., Balc:oes ,9e lnforma~s e
de Reclamações, investimento nos serviços de comumcaçao com o pubhco,
programas de râdio, etc.

PAINEL DE POÚCIA: Cesar Maia. Cel. Jorge da Silva, Jacqueline Muniz,
Vinlcius George de Oliveira F:libeiro da Silva, Martha MesqtJita Rocha, Carlos AuguSto Neto Lebba, Deomar VasCOf'l.celos de Moraes, Heraldo Gomes,
Silvana Batini Cesar Góes, Daniel dos Santos, Cel. Brandino José Melo Ri·

-beii'9A~inmo·be1JaSÓppa, Oomício Proença Júnior, M~l? !ta-giba, Vi~~a
:~~~. B.~~t'Ril?eiro_•. ,~lacHce· f'!o!;?ile Diníz e Mina Seinfe.J.9:Be.:Ca~usttà~.::

-------------------------------~--------~-------------------------------------------------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, graças a
Deus, este não é só o País das más notícias. Há
também boas notícias, portadoras de alento em prol
do desenvolvimento do Brasil. Formam ambas, as
boas e as más notícias, o balanço do mar dos acontecimentos que nos leva a refletir sobre as rotas a
encetar para o futuro que almejamos para o Brasil.

pelos agentes financeiros aos consumidores intermediários e finais.
Em 1996, o Brasil gerou um PIB de R$ 752,4
bilhões de reais, para o qual o Nordeste contribuiu
com 117,5 bilhões. Tal cifra significa que a participação da Região Nordeste no PIB nacional cresceu
13,1% em 1980 para 15,6% em 1996. É uma taxa
de crescimento extremamente modesta, de cerca de
apenas o, 15% ao ano, nesse período.

A Sudene - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - divulgou, neste mês de abril, relatório sumário sobre o desempenho da economia da
Região Nordeste. Segundo esse documento, o PIB
nordestino apresentou crescimento pelo terceiro ano
consecutivo. Em 1996, ele foi 4,1% maior que o de
1995, superando a média nacional, que foi de 2,9"k.

v. Exl'.

Após crescimentos de 9,7% e 4,4% em 1994 e
de 1995 respectivamente, o Nordeste confirma sua
tendência de desenvolvimento, com uma taxa de
4,1% em 1996.
A freada nos índices de crescimento é fruto da
política econômica geral em curso no País. Todavia,
o Nordeste permanece crescendo mais rápido que a
média nacional, o que é da maior importãncia para a
Região e para a Nação.

O histórico atraso dos Estados nordestinos em
relação aos Estados das Regiões Sul e Sudeste deve
ser ultrapassado por taxas de desempenho sócio-econômico significativamente superiores à média do País.
A base desse excelente resultado está no desempenho dos setores regionais de serviços e de indústrias. O setor de serviços cresceu 4,6%, superando o índice nacional, que foi de 3,3%.
A indústria oordestina, com crescimento de

3,5%, também bateu a nacional, que ficou em 2,3%
em 1996.
O setor agropecuário, com apenas 2,3% de expansão, foi abaixo dos 3,1% nacionais, é que não
deixou a taxa de crescimento no Nordeste ser ainda
mais expressiva.
Destaque-se que contribuíram fortemente para
a sustentabilidade do crescimento econõmico da Região em 1996, o aumento de gastos efetuados pelos
governos municipais, em virtude das eleições locais
do ano passado, o decréscimo gradual das taxas de
juros e a grande facilidade de crédito proporcionada

O Sr. Lúcio Alcântara -Permite-me V. ExD
um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, ouço

O Sr. Lúcio Alcântara - Li na imprensa essa
notícia sobre o crescimento do Nordeste e também
sobre o crescimento especial para o Estado do Rio
Grande do Norte, aqui representado, entre outros,
pelo Senador Fernando Bezerra, Presidente da CNI.
F.quei em dúvida porque eu mesmo, há pouco tempo, fiz um pronunciamento nesta Casa, para o qual
pedi a atenção do Senador Fernando Bezerra, a respeito de um levantamento realizado pela CNI - Con·
federação Nacional da Indústria -, que mostrava o
Sudeste corno a única região do Brasil cujo PIB estava crescendo. O PIB de todas as outras regiões,
inclusive o da Região Sul, estava caindo. Agora traz
V. Ex& esses dados da Sudene, que mostram um
crescimento maior do Nordeste, o que poderia significar que o PIB daquela região estava crescendo em
relação ao PIB nacior.al. Os dados levantados pela
pesquisa da Confederação Nacional da Indústria
mostram o contrário: apontam para uma concentração na Região Sudeste, a única cujo PIB tem crescido percentualmente. O Senador Feinaiido Bezerra
poderá confirmar se estou certo ou se me equivoquei nesses dados. Eu fico preocupado, Senador
Ney Suassuna, com essa divergênçia-de números,
de informações. Infelizmente, o Brasil vem crescendo muito pouco. Esse é um dos grandeS problemas nossos. É verdade que ternos a eStabilização
da economia. Ótirno! Isso é pré-requisito, e o Presidente Fernando Henrique tem que ser louvado, porque sem a estabilidade da economia, sem o controle
da inflação, um país não pode crescer, não pode se
desenvolver. O nosso percentual de crescimento é
mínimo para os problemas que ternos, para o potencial que ternos, com o número de pessoas que todo
ano chega ao mercado de trabalho. Esse crescimento é muito baixo. Para piorar, o Governo quer segurar o crescimento. Segurar o quê? Se o crescimento
já é baixo, corno vamos tomar medidas para segurar
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o que já não está crescendo? Então, o grande desafio do Governo Federal, do Presidente Fernando
Henrique - cujo governo apoiamos, em quem confiamos e creditamos muitos feitos na administração do
Governo brasileiro -, é fazer o Brasil crescer, é fazer
com que sejam criados novos empregos, sejam instalados novos empreendimentos, que o capital que
vem de fora não seja volátil, circunstancial, passageiro, que essa integração também permita a entrada de nossos produtos na União Européia e nos Estados Unidos, e não apenas para escancarar as nossas portas aos produtos estrangeiros. O pronunciamento de V. ExA é importante. Como nordestino, V.
Ex& sempre tem trazido esse tipo de debate para o
plenário. Mas eu preciso me situar melhor nesses
números. Há pouco, falei no Senado, tendo como
base esse documento da Confederação Nacional da
Indústria. Desta forma, conforme mostra o documento, apontei que há concentração do crescimento do
Brasil no Sudeste, em detrimento das outras regiões, inclusive da região Sul. Muito obrigado, Senador.

O SR. NEY SUASSUNA - Quem agradece
sou eu, Senador Lúcio Alcântara. As preocupações
de V. Ex& são também minhas. Se o Nordeste cresceu um pouco mais, foi porque o País freou, e a
freada foi mais violenta no Sul-Sudeste. Os dados
que lemos da CNI, cerca de 20 dias atrás, e os que
a Sudene apresenta são discrepantes. Se V. ExA
continuar prestando atenção ao meu discurso, verificará que estou feliz com esse crescimento, apesar
de não ser uma felicidade que baste. Na realidade, é
insignificante, pois 0,15% é quase nada. Com esse
índice, não vamos nunca nos equiparar ao restante
do Pafs. Muito obrigado, pelas suas palavras.

O Sr. Fernando Bezerra- Permite-me V. ExA
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço o aparte do
Senador Fernando Bezerra.

O Sr. Fernando"Bezerra- Senador Ney Suassuna, desejo cumprimentá-lo pela importância do
seu pronunciamento. Não tive o prazer de ouvi-lo
desde o princípio, mas pude ouvir as palavras do nobre Senador Lúcio Alcântara referindo-se à pesquisa
feita pela Confederação Nacional da Indústria. As
vezes, os enfoques de pesquisas são diferentes e
conduzem, portanto, a resultados diversos. Creio
que os dados que a CNI coloca são reais. Desta forma, não tenho nenhuma argumentação para contestar os elementos que são a base do pronunciamento que V. Ex& aqui faz. Mas quero cumprimentálo e também extemar as minhas preocupações com
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o futuro do País. Creio que, como bem colocou o
Senador Lúcio Alcântara, a estabilidade é uma précondição necessária e fundamental para que o País
volte a crescer, más não pode ser o objetivo final do
Governo. Devemos acelerar o processo de privatização, concluir as reformas, que não são reformas do
Governo, mas reformas desejadas pela sociedade
brasileira e que, no meu modestíssimo ponto de vista,
são fundamentais para que o Pafs volte a crescer dentro de uma economia estabilizada Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Fernando Bezerra V. Ex& tem razão: quando
se fazem pesquisas com enfOQU!3S diferentes, provavelmente vai haver diferenças em números, até porque os enfoques de umas e de outras não são os
mesmos, e até a metodologia pode ser diferente. Eu
comungo, em gênero, número e grau, com as preocupações, não s6 de V. Exl', como do Senador Lúcio
Alcântara. Temos que abrir os olhos e abrir os olhos
também do Poder Executivo: hã poucos anos, Unhamos R$52 bilhões de dívida interna; hoje, ternos
R$160 bilhões de dívida interna, marchando para,
em maio do próximo ano, R$250 bilhões de dívida interna Mas ainda temos um balanço de pagamentos
equilibrado, que saltou de três, para seis, para nove e
fala-se que atingirá quinze, com algumas discrepâncias, alguns itens que precisam ser corrigidos.
O Brasil é um País incrível, em que, por exemplo, em um dia, tem-se a sofisticação do salmão. Era
raro alguém comer salmão. Hoje não há uma churrascaria que não tenha salmão. São U$230 milhões
de importação de salmão. É surpreendente. Produzimos alho, mas importamos U$70 milhões, sem contar outros itens, corno a Conta Turismo, que deu um
estouro de U$4,3 bilhões. Isso seria suficiente para
fazer a transposição das águas do São FrancisCo. É
mais do que uma Vale do Rio Doce. O que fiZemos?
Nada. Em qualquer shopping do interierdo Pafs,
podemos verificar que as roupas que estão sendo vendidas, principalmente nas butiques mais sofisticadas,
são americanas, cortada a etiqueta O contrabando
está-se espalhando por todos os shoppings do País.
Essas coisas precisam ser corrigidas.
No caso do Nordeste, estamos felizes que se
tenha verificado, pela primeira vez, que estamos crescendo um pouco mais. Mas é pouco, é quase nada,
0,15% ao ano, entre os anos de 1980 e 1996. Além
disso, esse fenômeno apresenta duas faces. A primeira, e mais estimulante, é que ela é positiva, traduzindo
um crescimento contínuo, embora pequeno, da região.
A seg~nda, menos entusiasmante, é que, sendo baixa,
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indica que ainda falta muito para que ela suba aos
níveis desejados e necessários para fazer do Nordeste uma parte do Brasil realmente próspera.

1,4% e 1%, respectivamente, fazendo com que a
taxa global do setor industrial ficasse nos 3,5% já
mencionados.

Um indicativo macroeconômico positivo nesse
quadro é que o PIB per caplta subiu 2,7% na Região, enquanto que o País subiu apenas 1,5% (Mas
não nos regozijemos por isso, porque, na realidade,
houve uma freada na economia do País).

O setor que se mostrou o mais dinâmico na
Região foi o de seryiços, com taxa de crescimento
. de7;9o/;para í:lsC:orTiurii{;a~s. 4,8% para comércio e 4,1% para os transportes.

Mesmo assim, ele ainda á baixo, perfazendo
R$2.578,46, ou seja, apenas 54% do PIB per caplta
nacional, que é de R$4. 764,00.
Os três grandes setores económicos analisados no estudo da SUDENE - agropecuária, indústria
e serviços - indicam que o Nordeste busca sair da
sua histórica condição de vagão que vai a reboque
do Sul-Sudeste do País. A Região apresenta desempenho positivo em todos os setores, com variações
mais ou menos importantes de um setor para o ou-

tro.
A agropecuáría melhorou substancialmente
sua performance, elevando sua taxa de expansão,
de apenas 1,0% em 1995, para 2,3% em 1996. Seu
carro-chefe foi a produção animal, com crescimento
de7,9%.
Todavia, a agricultura permaneceu praticamente estagnada, com índice positivo de apenas 0,~/o.
Esse dado indica que uma política de incentivo e
melhoria da produção agrícola nordestina deve ser
posta em prática pelo conjunto dos agentes governamentais, já que tal atividade, além de geradora de
alimentos, é distribuidora de renda e socialmente estabilizadora. Aqui faço um alerta aos Srs. Senadores: temos áreas incríveis no interior do Piauí, do
Maranhão, do Ceará e da própria Paraíba, como é o
caso do sertão, que, com um pouco de irrigação, vai
produzir muito; no entanto, isso não está sendo
aproveitado, por falta ou de estradas, ou de comunicação, ou de incentivos no geral.
Mesmo assim, alguns produtos tiveram um importante aumento de produção física, destacando-se
o milho, com 17%; o sisai, com 13%; a laranja, com
12,6%; o abacaxi, com 11,5%; e o feijão, com
10,5%.
Já o setor industrial foi impulsionado pela construção civil, com taxa de crescimento de 6,5%, e pelos serviços industriais de utilidade pública, como
energia elétríca e abastecimento de água, com expansão de 6,2%.
Os segmentos de extrativismo mineral e transformação apresentaram crescimento modesto, de

o

Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o setor
de serviços é hoje um dos segmentos de maior expansão no mundo todo e aquele onrte a concorrência se faz mais acirrada, pois é nele que os países
industrializados têm também seu melhor desempenho. Os Estados Unidos estão tentando fazer a negociação com cada país exatamente porque nos
serviços deverão levar uma vantagem gigantesca,
se não tomarmos cuidado.
Daí a importância para o Brasil de que nosso
segmento de serviços se desenvolva rápida e eficazmente. Se a Região Nordeste também participa do
esforço nesse domínio, tanto melhor para o País
como um todo.
Finalizando, gostaria de, como representante
da Paraíba, um dos Estados que contribuiu ativamente para esse processo de crescimento da Região Nordeste, congratular-me com todos os que foramos verdadeiros agentes desse progresso: seus
laboriosos cidadãos, seus corajosos empresários e
seus dedicados dirigentes.
Auguramos que o continuado aumento da riqueza produzida no Nordeste se converta, antes de
tudo, em melhores condições de vida para seu povo
e ajude o Brasil a alcançar a posição de destaque
que merece e almeja - a de uma Nação rica e socialmente justa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) Volta-se à lista de oradores inscritos:- Concedo a palavra ao Senador José Bianco.
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, criado para auxiliar o País a cumprir seus
compromissos internacionais, o Banco da Amazônia
carece, neste momento, do apoio necessário para
ajudar a Nação a cumprir uma de suas mais nobres
missões: implementar o desenvolvimento da Amazônia Legal, a maior e uma das mais desfavorecidas
regiões brasileiras.
O Banco da Amazônia iniciou suas atividades
há mais de meio século, com o objetivo de organizar
e garantir o fornecimento de borracha aos países
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aliados, durante a Segunda Guerra Mundial. Chamava-se, então, Banco de Crédito da Borracha.

cia de dez por cento anularia a situação patrimonial
do Banco da Amazônia.

Encerrada a missão inicial, com o fim do conflito, o banco permaneceu e ampliou suas atividades,
com o objetivo de encontrar formas de quebrar a dependência da região a um único produto.

Assim, é imperativo o aumento de capital do
Banco da Amazônia, através do aparte de recursos
do Governo Federal, acionista majoritário do Banco.
Ressalte-se que providência, ou seja, a decisão
política aqui pleiteada em favor do BASA já ocorreu
com 0 Banco do Nordeste em outubro de 1996.

Com a decisão do Governo Federal, na década
de 60, de adotar medidas para acelerar o desenvolvimento da Amazônia, o BASA, que até então era o
Banco de Crédito da Amazônia, assumiu definitivamente a sua vocação de propulsor da integração do
norte do País aos benefícios do progresso que as
outras regiões experimentavam.
Na condição de agente financeii'O de diversos
programas governamentais, entre os quais o Polamazônia e o Rname, o BASA foi, historicamente, adquirindo Know-how suficiente para adotar uma postura que objetiva compatibilizar a ocupação da Amazônia com a necessidade de preservação ambiental.

a

É determinação da Lei n2 7.827, que regulamenta o art. 159 da Constituição, que se dê tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos produtores rurais e pequenos empresários.
E esse pre<:eito- vern sendo atendido à risca, pois
nada menos de 96% das operações com recursos
do FNO atendem a essa clientela.

Considerando-se que, apesar dos parcos recursos, o Banco da Amazônia tem-se constituído
quase que no único canal de fomento ao desenvolvimento das atividades, principalmente de pequenos
agricultores e pequenos· empresários, é que apelaVIVendo, a partir de 1989, aquilo que poderiamos à sensibilidade de nossas autoridades monetárias, em especial ao Sr. Ministro da Fazenda, Pedro
mos chamar de ciclo do FNO, a rigor a única forma
Malan, no sentido de determinar, o mais urgente
assegurada de recursos federais para o desenvolvipossível, as providências para o aumento do capital
mento da Amazônia Legal, o BASA encontra-se com
as mãos atadas em virtude de seu pequeno capital
social do Banco da Amazônia S/A, em reconhecisocial, impedido, assim, de captar novos recursos
mento aos amazônidas de nascimento e por adoção
que poderiam contribuir para a melhoria da qualidaque, mesmo enfrentando toda sorte de dificuldades,
de de vida dos habitantes da região.
têm contnbuído decisivamente para a integração da
Os duzentos e vinte milhões de reais, recursos
última fronteira agrícola ao País.
previstos do Fundo Constitucional da Região Norte
_. .É urgenteJ_repito, uma decisão política que aupara o ano de 1997, são absolutamente insuficientes
torize medidas técnicas visando ao aparte de recurpara as necessidades da região mais desassistida
sos da ordem de R$150 milhões para capitalização
da nação e que representa mais da metade do terrido Basa, dando condições para que o Banco se cretório nacional.
dencie para captar recursos junto a diversos setores
A captação de novos recursos de fontes divere assim prosseguir seu trabalho de agente financeiro
sas, entre as quais de entidades internacionais que
histórico da Amazônia
se interessam pelo desenvolvimento ambielltal_c:lª_ . - - - · Dessa.JQI"!'OO, reitero. meu apelo 119 .sentido de
que o povo da Amazônia possa, cada vez mais, enregião, estão condicionadas às normas de seguran'ça do Sistema Rnanceiro Internacional, adotadas
centrar no Basa o esteio de seu desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
pelo "acordo de Basiléia", Suíça, e ratificadas pela
Resolução n• 2.099, do Banco Central.
Durante 0 discurso do sr. José Bianco,
o Sr. Ronaldo Cunha Lima, fll Secretário,
Aquelas normas estabelecem limites para a obtenção de recursos de acordo com a capacidade de
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda, Suplente de
endividamento da instituição, ou seja, de acordo
Secretário.
com o seu capital social.
Ocorre que o património líquido do FNO, pulveO Sr. Lúcio Alcântara - Sr. Presidente, peço a
rizado entre diversos financiamentos, aproxima-se
palavra pela ordem.
de 1,2 bilhão de reais, o que significa simplesmente
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Condez vezes o patrimõnio líquido do seu agente financedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Lúcio
Alcântara.
ceiro, levando à conclusão de que uma inadimplên-
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no dia 12 de maio, data do nasci·
mento da inglesa Florence Nightingale, considerada
a criadora da enfermagem modema, comemora-se,
em um grande número de países; o Dia Mundial do
Enfermeiro, ocasião para se refletir sobre um tema
definido pelo Conselho internacional de Enfermeiros
que, neste ano de 1997, é "juventude sã futuro mais
claro•.
Médico que sou, conheço de perto o devotamento e reconheço a importância do trabalho dos
enfermeiros na prestação dos serviços de assistência à saúde. Não poderia. portanto, deixar de ocupar
a tribuna desta Casa para assinalar a passagem
dessa data tão significativa e render minhas sinceras
homenagens a esses profissionais dedicados, que,
dia e noite, socorrem os seus semelhantes, cuidam
deles e minimizam os seus sofrimentos.
No Brasil, a importância dada a essa celebração é maior do que em outros países, pois o Presidente Juscelino Kubitscheck instituiu, em 1960, a
Semana Brasileira de Enfermagem, que é comemorada entre 12 e 20 de maio.
Por essa razão, nessa semana, os profissionais da enfermagem estarão reunidos em seus órgãos de classe para debater principalmente a questão
da necessidade da exigência de qualificação profissional dos trabalhadores da área de saúde, e para
fazer essas interrogações tão justificadas e relevantes para o País: "Trabalhadores de saúde sem qualif~cação. Por quê? Até quando?".
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a enfermagem, uma atividade de inestimável valor para a humanidade, começou a dar seus
primeiros passos como profissão, no País, em 1922,
e os enfermeiros brasileiros têm como patrona a renomada Ana Justina Ferreira Néri.
Tal qual Florence Nightingale, que prestou serviços às tropas inglesas na Guerra da Criméia, Ana
Néri se devotou aos nossos soldados feridos durante a Guerra do Paraguai, tendo sido chamada de
"mãe dos brasileiros•. por sua dedicação aos que lutaram pela Pátria nos campos de Comentes, Humaitá e Assunção.
Como homenagem à memória dessa incansável

baiana, pionsira da enfermagem nacional, seu nome
foi dado à primeira Escola de Enfermagem oficializada
pelo Governo Federal em nosso País, em 1923.
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Ao longo das últimas sete décadas, muitas profissionais se destacaram na luta pela organização e
pela conquista de uma legislação adequada para a
profissão no País, e nomes como os de Edity Fraenkel, Raquel Haddock Lobo, Isaura Barbosa Uma,
Glete de Alcântara, Waleska da Paixão, Heydei Juanais Damnado fazem parte dessa longa história.
Hoje a enfermagem brasileira é um grupo organizado instit~cionalmente. Possui Conselho Federal,
Conselhos Regionais, associações e sindicatos.
Existem cursos profissionalizantes de nível superior,
com licenciatura, mestrado e doutorado, de nível
médio, para a formação de auxiliar ou técnicos de
enfermagem, e o exercício da profissão já é devidamente regulamentado.

De maneira lenta, mas firme, cresce, em todo o
País, a valorização dos profissionais da área na formação das equipes de saúde, e hoje o enfermeiro
tem um papel destacado, não só por sua atuação na
assistência hospitalar, onde se sobressai no campo
do controle de infecções, mas também na área ja
Saúde Pública.
Sua ação destaca-se, também, no campo da
medicina preventiva e no do desenvolvimento do
modelo de saúde coletiva, conceito mais integralizado, que engloba a assistência e a prevenção de
doenças.
Prova inequívoca da prssença cada vez u...;..
marcante dessa categoria profissional no País é a
existência, atualmente, de cerca de sessenta e seis
mil oitocentos enfermeiros, nível de escolaridade superior, cadastrados no Conselho Nacional de Enfe~
magem.
Os chamados "anjos brancos• exercem, sen'
dúvida, uma atividade básica e de grande responsé.bilidade na prestação dos serviços de
tanto
públicos quanto particulares, trabalhlüldo nos ma;.,
diversos escalões da assistência à saúde no País.

saúde;

Seus principais órgãos de classe, o Conselho
Federal de Enfermagem e a Associação Brasileira
de Enfermagem, tem sido muito atuantes nos últimos anos, lut:>Jtdo bravcunente pela valorização do
trabalho da categoria em todo o território nacional.

E a luta e. 'nda não terminou.
Por essa razão, Senhoras e Senhores Senadores, nesta ocasião, eu não poderia deixar de citar
aqui algumas questões que obrigam os profissior·ai·
da área a travarem uma batalha constante para C"'
quistarem avanços não só no campo politico., 1 ~"
também nos âmbitos social, cultural e cientifico.
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Dentre os maiores problemas enfrentados pelos profissionais da enfermagem destacam-se os salários baixos, defasados e sem referencia de saláriobase, a falta de atualização das leis que regulam o
exercício profissional; o número de profissionais a
quem das necessidades do País; a exploração dos
trabalhadores de enfermagem devido à ausência de
uma carga horária definida; a execução de tarefas
específicas da área desses profissionais por pessoal
menos qualificado, entre outros.
A categoria se ressente de uma política de
saúde que privilegie verdadeiramente a enfermagem, inclusive na formação e na absorção de recursos humanos capacitados, e que permita aos nossos indicadores da relação de trabalho serem compatíveis com os indicadores definidos internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, que são
de três enfermeiros para um médico e de três vírgula
cinco auxiliares de enfermagem para um enfermeiro.
Em escala continental, o nível de exigência é
um J)ouco mais amplo. Segundo o documento elaborado em 1972, durante a III Reunião Especial de Ministros da Saúde das Américas, ficou estabelecida a
proporção de quatro vírgula cinco enfermeiros e de
quatorze vírgula cinco auxiliares de enfermagem
para cada dez mil habitantes, o que daria um enfermeiro para cada dois mil duzentos e vinte e dois habitantes, nos países da região.
No Brasil, infelizmente, essa proporção é muito
maior, revelando uma carência de pessoal devidamente capacitado que tem conseqüências negativas
diretas na prestação dos serviços de saúde à população, principalmente nas regiões mais carentes,
onde a presença de enfermeiros seria extremamente
importante.
Com exceção da Região Sudeste, onde existe
um enfermeiro para cada dois mil e vinte e nove habitantes, no restante dQ território nacional, a propor'ção entre o número de enfermeiros e de habitantes
varia entre um para cada dois mil oitocentos e oitenta e seis e um para cada três mil novecentos e cinco
habitantes, enquanto a relação existente entre o número de médicos e a população é de um médico
para cada oitocentos habitantes.
Senhoras e Senhores Senadores, atualmente,
a grande luta desenvolvida pelas entidades de classe é a da definição da carga horária de trinta horas
para os enfermeiros.
Como bem sabemos, o Projeto de Lei que estabelecia essa carga horária de trinta horas foi aprovado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Depu-
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lados, mas foi vetado pelo Presidente da República
em dezembro de 1995.
Nenhum de nós ignora o quanto são grandes
as dificuldades de todos os que aluam profissionalmente, em nosso País na área de saúde, em geral,
e na de enfermagem, em particular.
Além do desgaste físico e emocional de conviver, diariamente, com a dor dos que padecem, esses profissionais, principalmente os que atuam na
rede pública de saúde, sentem na pele o quanto é
difícil trabalhar em hospitais superlotados, sucateados, desaparelhados, sem medicamentos, com deficiência de pessoal, enfim, sem condições mínimas
de dar um atendimento digno e adequado ao imenso
contigente de brasileiros que para lá se dirige em
busca de solução para seus males.
Por essa razão, por ocasião dessa data tão
significativa, que é o Dia do Enfermeiro, quero prestar minhas justas homenagens a esses profiSSionais
tão devotados que, juntamente com os médicos, enfrentam tantas dificuldades para cumprir sua missão
de minorar os sofrimentos e melhorar as condições
de saúde do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado!
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade
para uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco PSB-PA.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores,_.eu 9ostaria
de dizer da minha indignação em nome do meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro, diante dos fatos
denunciados hoje, a todo País, pelo jornal Folha de"
S.Paulo.
Quero congratular-me com a Folha de S.Paulo
pela sua coragem e ousadia em tornar público um
fato de tamanha gravidade, quando afirma à Nação
inteira que tem gravações que comprovam que Deputados Federais votaram a emenda da reeleição,
solicitada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, em troca de R$200 mil, recursos esses pagos
pelo Governador do Estado do Amazonas, Amazonino Mendes, em acerto com o Governador do Estado
do Acre, Orieir:Cameli.
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É uma tristeza, Sr. Presidente, observarmos
esse tipo de crime. Se governadores são capazes
de comprar Parlamentares para votar a emenda da
reeleição, imagine o que esses governadores-rião ·
farão para se reelegerem governadores no exercício
do próprio cargo?
Nunca vi uma emenda tão absurda quanto a da
reeleição. O Presidente da República não se preocupou de recomendar a seus aliados, de recomendar a
sua base política, um determinado cuidado com a
emenda. É inadmissível que o cidadão no exercício
do cargo Executivo - presidente, governador e prefeito -tenha direito a se reeleger em pleno exercício
do cargo, conforme a emenda que está tramitando
nesta Casa. E o próprio Presidente da República ou
um governador de Estado qualquer, que queira ser
candidato a senador, tenha que deixar o cargo. Ou a
mulher do Presidente da República, se ele desejar
que seja candidata a senadora, tem que abandonar
o cargo para que ela tenha direito a ser candidata a
senadora. Por quê? Porque a desincompatibilização
pressupõe a utilização da máquina. É para que o governante não utilize a máquina em benefício próprio
no propósito de sua reeleição.
Agora chamo a atenção, mais uma vez: se esses governadores foram capazes de doar R$2ÓO mil
a cada deputado federal que votou a emenda da
reeleição, imaginem do que não serão capazes de
fazer por sua própria reeleição. De forma que entendo que o Senado tem muita razão em trabalhar essa
questão com o devido cuidado.
Para encerrar, Sr. Presidente, espero que os
grandes c;anais de televisão deste País, que foram
ávidos ein denunciar as corrupções e transmitir nos
noticiários as gravações das corrupções, como ocorreu nos casos de futebol, como aconteceu no caso
dos parlamentares que receberam propina de donos
de bingos, como tantos outros casos escandalosos
em que a televisão foi pródiga em transmitir, datilografada, a conversa telefônica dessas pessoas.
Espero, hoje, que as televisões do meu País
tenham coragem de transmitir nos seus noticiários a
conversa entre os deputados que receberam dinheiro para votar a emenda da reeleição, porque, como
a emenda da reeleição interessa ao Sr. Presidente
Fernando Henrique Cardoso, é possível que os
grandes canais de televisão se omitam dessa denúncia.
Estou aqui neste Senado, em nome do meu
Partido, a pedir que essa denúncia seja transmitida
da mesma forma como foram todas as outras em
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que ocorreram corrupção entre parlamentares, juízes de futebol, donos de bingo, etc.
_Era es.sa a comunicação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRE:SIDEN.TE (Joel de Hollanda) -Com
a palavra o nobre Senador Mauro Miranda, por cessão do Senador Francelina Pereira.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Senadores, creio que não vou contrariar a opinião da maioria deste Senado, se disser que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está perdendo
um .momento de ouro para. consagrar o. seu nome
como um dos maiores presidentes da história desse
País. Desde Juscelino Kubitschek, nenhum outro
Presidente viveu condições tão favoráveis. Ele domou o monstro da inflação, o grande desafio que os
outros tentaram e todos fracassaram. Sociólogo com
profundos conhecimentos da alma do povo, o Presidente sabe, porém, que o prestigio que alcançou
não é infinito e nem será eterno, se a vitória sobre a
inflação não for completada com urna grande obra
de desenvolvimento econõmico e social.
O fato incontestável é que ele dirige um país
que tem fome de empregos, que sofre com as desigualdades sociais, e que ainda é um grande território onde as diferenças regionais continuam impedindo que nele se instale um verdadeiro espírito federativo. E é esta Nação, com esses problemas, que
cabe a Sua Excelência governar. Governar com a
responsabilidade de impedir que a Esplanada dos
Ministérios seja apenas a câmara de ressonância
dos interesses da Avenida Paulista. Porque o povo
brasileiro está no eldorado capitalista de ·São Paulo,
mas está também nos guetos do entorno de.Brasma,
nos confins de Goiás, nas comunidades ribeirinhas
da Amazônia, nas favelas das metroeoJes óu nos lugarejos miseráveis do Nordeste. -·:,.
Com todo o capital de prestígio e de apoio político de que desfruta, o Presidente tem o dever de fazer com que este País fale e se comunique entre si.
É imperioso suprimir esse grande contraste entre a
riqueza concentrada dos ricos e a pobreza democratizada dos pobres. Continuo achando que só há um
jeito de operar esse projeto, que não é um sonho.
Basta que o Presidente recicle os seus poderes de
intuição política e deixe para trás os ranços da tecnocracia, que não vê o povo na sua capacidade de
reproduzir investimentos feitos em seu favor. É imperioso restabelecer neste País pelo menos um pouco daquela mentalidade que impregnou a vocação
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visionária de Juscelino Kubitschek. É preciso revogar as leis mesquinhas do imobilismo, restabelecer
os sonhos do desenvolvimento, e entender que não
podemos bloquear o futuro, porque falta grandeza
no presente. Antes de ser Presidente, Fernando
Henrique Cardoso foi um Ministro da Fazenda que
teve sensibilidade política para entender o momento
dramático que atravessávamos, e liderou corajosamente o processo de controle da inflação. Sua Excelência agiu com a intuição do político e acrescentou
novos princípios ao seu currículo de homem público
atualizado com as nossas realidades. É essa fase
exemplar de seu perfil que Sua Excelência está obrigado a ressuscitar, na liderança de um Governo em
que é o chefe com absoluta plenitude de poderes.
O Brasil tem uma fábula de A$200 bilhões investidos em infra-estrutura de transportes, incluindo
portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias.
Há muito tempo que esse imenso patrimõnio se estabilizou, por falta de novos investimentos. Há nove
anos perdemos, com a nova Constituição, o fundo
institucional que garantia, pelo menos, a conservação dos diversos segmentos interrnodais de transportes. Por outro lado, fronteira agrícola, sobretudo
no Centro-Oeste, passa por grandes índices de
crescimento. O Estado de Goiás passou a ocupar o
oitavo lugar no conjunto das economias regionais,
mas os corredores de exportação ficaram obsoletos
para garantir o fluxo de transportes para as novas
demandas. As projeções mais realistas indicam que
chegaremos ao 6" lugar dentro dos próximos dez
anos. Mas, infelizmente, pouco ou nada está acontecendo para garantir o escoamento de nossa produção para os grandes centros nacionais de consumo
e para a exportação.
Nesse sentido, quero ressaltar que o Geipot
concluiu recentemente um estudo que coloca em
discussão a efiCiência da atual matriz de transP,Ortes.
Foram amilisados, n'l_seu conjunto, os problemas físicos e operacionais de 63 mil quilómetros de rodovias, 27 mil quilómetros de ferrovias, 7 mil quilómetros de hidrovias e 17 terminais portuários manomos, além dos poucos portos hidroviários existentes
no País. O trabalho busca sugerir um sistema de gerenciamento mais eficiente para o transporte multimodal de cargas agrícolas, com perspectiva para o
ano 2000. Com base no movimento de cargas registrado em 1995, a conclusão é de que 81% dos 58
milhões de toneladas transportadas se concentraram nas rodovias. A utilização das malhas ferroviárias não passou de 16%. É uma demonstração mais
do que cabal de que em custos e em eficiêr~eia esta-
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mos navegando na contramão, adotando um modelo
que inverte todas as regras do bom senso.
Não é e nunca foi minha intenção deixar de reconhecer a importância da rodovia como instrumento de integração nacional. Foram os grandes eixos
rodoviários implantados· no governo Kubitschek que
integraram o Centro-Oeste e reduziram a hegemonia
do Centro-Sul. O problema é que o Brasil de 30, 40
anos atrás ainda não precisava de grandes investimentos em ferrovias, porque não havia um nível de
produção que justificasse esses custos elevados.
Mas, passadas essas poucas décadas, o que seria
antieconómico passou a ser uma grande necessidade para o processo de desenvolvimento. E o mais
grave é que avançamos muito pouco na expansão
dos trilhos, enquanto o que já existia de rodovia ficou praticamente abandonado nos últimos anos. No
que dependeu do Governo Federal, a marcha para o
Oeste, iniciada por Getúlio Vargas e dinamizada por
Juscelino Kubitschek, praticamente empacou. Com
o uso continuado das rodovias, o predomínio das
cargas pesadas nos períodos de safra, a falta de balanças, a precariedade da fiscalização e a falta de
investimentos em conservação, a malha rodoviária
fiCOu arrasada. Com isso, multiplicaram-se os acidentes, as empresas transportadoras acumularam
enormes prejuízos com os estragos no material rodante, e as tarifas ficaram mais caras, elevando os preços
das mercadorias e reduzindo a comoetitividade.
Nos seus estudos técnicos para adequação da
infra-estrutura e racionalização do transporte de granéis agrícolas, nos sete corredores de exportação, o
Geipot propõe um modelo multimodal que provocaria mudanças radicais na atual matriz de transportes,
onde a rodovia passaria a transportar 41% das cargas, e a ferrovia 56%. O custo operacional médio
cairia de 23 para 16 milésimos de dólar por toneladaíquilômetro. Para o ano 2000, se for ádotado o
modelo proposto, os custos de transporte poderão
ser ainda mais reduzidos, chegando a 14 milésimos
de dólar, num sistema em que a ferrovia alcançaria
a marca de 56%, e a rodovia 36%.
Considero que o Geipot chega a ser modesto
na proposta de ajustamento da matriz de transportes. A malha viária seria a mesma de hoje, com os
melhoramentos cuja necessidade é de amplo domínio público. No corredor Centro-Leste, que é o que
mais interesSa à minha região, o órgão do Ministério
dos Transportes recomenda a cerração da travessia
ferroviária de Belo Horizonte e das disfunções da
Serra do Tigre. Outros projetas seriam a consolida-

Maio 1997

Al"'AIS DO SENADO FEDERAL

ção do trecho Estreito-Imperatriz, na ferrovia NorteSul, a implantação do terminal de granéis no porto
de Sepetiba, além de outras obras na Ferronorte, na
Ferroeste e nas hidrovias do Madeira e de São Simão. Nesse programa, que também contempla o
corredor de Santos, os investimentos estimados seriam de US$4,53 bilhões. Os recursos apurados com
a venda da Vale do Rio Doce seriam suficientes
para transformar a paisagem da infra-estrutura brasileira e alavancar o nosso desenvolvimento.
Pessoalmente, eu incluiria como prioridades
adicionais a duplicação da rodovia que liga Goiãnia
a São Paulo e a construção de todo o projeto da ferrovia Norte-Sul, que está completando dez anos
neste mês de maio. Cabe ao Presidente liderar a
quebra dos preconceitos que ainda alimentam o projeto de construção dessa ferrovia, fundamental para
reduzir os custos de exportação do Nordeste, do
Norte e do Centro-Oeste para a Europa e os mercados asiáticos. Sobre isso, eu gostaria de lembrar um
episódio lamentável que ocorreu recentemente em
Florianópolis, num encontro nacional entre secretários estaduais de transportes. Ao defender o projeto,
o Ministro Alcides Saldanha recebeu uma saraivada
de críticas. Segundo o relato da imprensa, foi este o
seu desabafo: "Assim não dá! Enquanto vocês do
Sul acharem que o Norte e o Nordeste são concorrentes, levaremos mais tempo para nos tomarmos
menos pobres."
E é com as palavras do Ministro que encerro
este meu pronunciamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma,
para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, nos termos de art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno.
O SR. ROMEU TUMA (PSL- SP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, agradeço a V. Exl.

Senador Mauro Miranda, quero cumprimentá-lo
pela citação de autoria do Ministro dos Transportes.
ü a matéria, mas não quis pedir o aparte para não
interromper o oportuno discurso de V. Exl'.
Não podemos deixar de investir nas ferrovias
com urgência, se quisermos que o transporte de cargas pare de encarecer dia a dia, trazendo um õnus
muito grande para os produtores.
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Eu não poderia deixar de cumprimentá-lo e ao
Ministro dos Transportes, que, apesar de interino,
tem realizado um grande trabalho.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à
tribuna para informar que no último dia 10 de maio
acompanhei o vice-Presidente da República, Marco
Maciel, a uma visita ao Comando Sudeste do Exército de São Paulo. Lá, foi-nos apresentada a maqueta
da proposta de construção do Colégio Militar, que
será realizada em parceria com a Prefeitura de São
Paulo, 'que atenderá a um antigo anseio da sociedade paulista.
O Ministério do Exército e a Prefeitura assinaram parceria para implantação do Colégio Militar•. de
acordo com a Lei Municipal n2 11.936, de 23 de novembro de 1995.
Houve algumas contrariedades na Câmara de
Vereadores, mas, felizmente, hoje já se caminha
para uma solução.
Há no Brasil12 Colégios Militares assim distribuídos: Manaus, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte,
Juiz de Fora, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre e Santa Maria. São educandários de alta
qualidade, pontos de referência em suas cidades e,
sobretudo, constituem-se em escolas de civismo e
de amor à Pátria.
Os Colégios Militares destinam-se a alunos, de
ambos os sexos, da 52 série do I grau à 31' série do 11
grau. E o ingresso se dá por concurso de seleção.
A média encontrada nos 12 Colégios Militares
é a seguinte: 80% dos alunos e alunas são dependentes de civis; 20% são filhos de militares; e apenas
1,2"k dos que concluem anualmente seus cursos escolhem prosseguir na carreira das Armas (Marinha,
·.
Exército e Aeronáutica).
O Colégio Militar de São Pau~~.será cÓ~truído
em uma das áreas mais nobres de que dispõe o
Exército no município. São 120 mil metros quadrados situados no bairro do Paraíso, próximo à Avenida Paulista, entre as Ruas Manoel da Nóbrega, Abílio Soares e Tutóia.
Terá capacidade para 1.800 alunos por tUrno.
Para viabilizar a sua construção, o Comando Militar
do Sudeste, em consonância com as diretrizes do
Ministro do Exército, o6jetivando a racionalização da
Força Terrestre, realizou um grande esforço de modernização de suas estruturas organizacionais, transferindo as sedes do Comando da 2• Divisão de Exército para o Quartel General do Comando Militar do
Sudeste, do 112 Esquadrão de Cavalaria Mecaniza-
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da para Pirassununga-SP e do 2 2 Batalhão de Polícia do Exército para Barueri, para abrir o espaço
para a Construção do CMSP, demolindo noventa
i.J<:r ,;;;itc:ias existentes na área.
A construção do CMSP irá beneficiar tanto a
famflia militar aqui residente quanto os jovens da sociedade paulistana, dentro da pujança e estatura da
Cidade de São Paulo.
Trata-se de um colégio de elite, por cuja viabilização passo aqui a torcer que se realize no mais
curto tempo possível com o apoio da Prefeitura de
São Paulo e com as verbas orçamentárias que o
Governo Federal poderá determinar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Joel de• Hollanda) - A
Presidência concede a palavra ao nobre Senador
Leornar Quintanilha, por cessão do Senador Lúcio
Alcântara.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do Orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, participamos,
na última sexta-feira, dia 09, na cidade de Araguaína, de um seminário que tratou de discutir a realidade das Zonas de Processamento de Exportação ZPEs -do Brasil.
O evento contou com a presença de diversas
autoridades, dentre elas o Governador do Estado,
Siqueira Campos, alguns Parlamentares, o Secretário Executivo do Conselho de Zona de Processamento de Exportação, Dr. Elson Braga, e mais alguns técnicos que permitiram à sociedade araguainense, e particularmente aos segmentos organizados da indústria daquele próspero Município e de
outras regiões do Estado, ter conhecimento de algumas informações a respeito da situação atual da
ZPE de Araguaína e, em linhas gerais, de como andam as tratativas para a implantação definitiva das
zonas de processamento de exportação em diversos
. estados brasileiros.
Convém registrar, Sr. Presidente, que essas
zonas de processamento de exportação, autorizadas
pelo Decreto-Lei n2 2.452, de 29 de julho de 1988,
ainda continuam capengando, ainda caminham a
passos curtos, com imensas dificuldades e não contando definitivamente, com a manifestação mais clara, mais efetiva, do Governo brasileiro sobre o cumprimento das suas finalidades.
Aliás, é de se louvar, nobre Presidente Joel de
Hollanda, o projeto de autoria de V. Ex«, já colocado
à apreciação desta Casa, que objetiva aprimorar a
legislação exist~_nt~..sobre as zonas de processa-
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menta de exportação e, quem sabe, permitir que instrumentos importantes consigam sair desse estágio
embrionário e possam cumprir a sua finalidade, qual
seja à de contribuir de forma eficaz para alavancar a
economia em suas respectivas Regiões e melhorar
a participação do Brasil no mercado internacional, já
que entendemos ser muito tímida ainda a nossa participação nas exportações.
As exportações brasileiras são ainda pequenas
em relação ao potencial enorme que este País possui. Então, foi importante esse seminário que aconteceu em Araguarina, porque o Tocantins é um Esta·
do que, a exemplo de muitos estados da Federação,
vem se esforçando para organizar a sua economia,
e vemos, no mercado internacional, urna oportunidade extraordinária para que possamos, pelo sistema
de jolnt-venture, pelo sistema de parceria, incrementar a exportação de produtos que podemos ter
no nosso estado e em outros estados brasileiros.
De forma que é importante, sr: Presidente, que
nós, aqui no senado possamos nos debruçar rapidamente sobre a propositura de V. Ex- e possamos
também, de forma conjunta, cobrar do Governo Federal uma posição· mais clara, mais efetiva. O próprio Governo, po'r um lado, se tem necessidade e se
interessa em incrementar a exportação brasileira,
estimular a produção industrial com vistas ao mercado internacional, por que não se utiliza desse instrumento favorável, que vem facilitar um pouco a possibilidade das exportações, que são as zonas de processamento e de exportação?
Por isso chamo a atenção da Casa e espero
que possamos alertar também o Governo para que,
de .uma vez por todas, assuma definitivamentG a
consolidação das ZPEs, basicamente no que diz
resj>eito à divulgação de suas facilidades, das facilidades que a zona de processamento e ~....expória
ção pode trazer às empresas que a essês benefícios
se propuserem. Essas empresas poderão usufruir
de vantagens que lhe permitirão incrementar essa
fatia· de exportação do Brasil, que consideramos pequena atualmente.
Portanto, Sr. Presidente, fica registrada a nossa satisfação em ver o esforço do Tocarrtins. Na
ZPE de Araguaína, IJP"!sar de não estar em condições plenas de funcionamento, o Estado mostrou sua
cara, mostrou sua disposição na construção civil, a
parte que basicamP.nte lhe cabia, não obstante os
enormes problemas enfrentados com desemprego e
com mortalidade infantil atualmente. O Governo vê
na zona de processamento de exportação uma opor-
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tunidade de estimular a economia do Estado e combater as mais diversas formas de injustiça que temos ali.
Espero, pois, a criação de outras zonas de processamento de exportação como a de Araguaína,
que já está em estágio avançadO; sendo a primeira
na colocação brasileira em termos de instalação física, embora ainda não tenhamos projetes concluídos
e aprovados pelo CZPE - Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportações; no entanto, naquela cidade há um projeto na área de alimentação em estudo.·
Também há dois projetes aprovados em lmbituba, embora sua zona de processamento de exportação não tenha as instalações físicas conclurdas.
Em Araguaína, as instalações físicas estão
prontas; estamos concluindo o aHandegamento, mas
ainda nos falta o ajustamento com os empresários,
para que possamos aprovar projetes e, finalmente,
colocar esse extraordinário instrumento de fomento
ao nosso processo de industrialização e de exportação.
Espero que o Governo, principalmente no que
diz respeito à infonnação no mercado externo, das
suas vantagens -, investidores externos e capitais internos venham a. fazer jolnt-ventures ou investimentos na zona· de processamento de exportação
no nosso País, para que possamos atender aos interesses não só dos investidores, mas basicamente do
povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Holanda) - Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. (Pausa.)

Concedo a PalaVra ao Senador Sebastião Rocha.

SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco-AP. p~
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, S~ e Srs. ~nadores, o Senado
da República aprovou na tarde de hoje um requerimento de autoria do Senador Pedro Simon que respalda as posições do governo brasileiro no tratamento com o NAFTA a respeito "da constituição da
Área de üvre Comércio das Américas. Inclusive,
está acontecendo o Encontro das Américas em Belo
Horizonte, e a imprensa tem dado muita ênfase às posições divergentes, principalmente do Brasil, liderando
as propostas do Mercosul, e dos Estados Unidos, comandando o bloco do NAFTA. É claro que essas divergências, essas diferenças de posições devem ser
· -----.,.,m,;:nt~ z.:~"":'das pelo governo brasileiro, que, no
nosso em.;;''"··
- ....,... nu c.::ur:ir~ col'!'eto ao de-

o
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fender como postÇOOS .do Mercosu! quatro tópicos
que considero functarneirtais: primeiro, que o fortalecimento do Mercosul seja um requisito anterior à implementação da Área de üvre Comércio das Américas, e este é o desejo de todos os países do Marcosul, que estão nessa fase de negociação.
Segundo, que a negociação com o NAFTA se
dê em bloco, quer dizer, que todos os países do
Mercosul negociem uma mesma proposta e adotem
urna mesma estratégia, diferente daquilo que pretendem os Estados Unidos, que é negociar individualmente com cada um dos integrantes do Mercosul, enfraquecendo, portanto, as posições de cada país membro; e, terceiro, que a implantação seja progressiva
Não há por que essa pressa intempestiva dos
Estados Unidos em implementar, já em 1998, a Área
de livre Comércio das Américas, haja vista que isso
determinaria o enfraquecimento dos países membros do Mercosul, que ainda não teriam, em termos
econõmicos, uma posição internamente consolidada
dentro desse mercado ainda emergente.
Embora tenhamos sérias restrições a esse programa neoliberal do Governo e a esse enfoque da
globalização, esta é inevitável. Então, compete ao
Governo brasileiro - como está fazendo, de fato adiar a implantação dessa Área de livre Cómércio
das Américas para 2005, ou mesmo 2010, como já
defendem economistas brasileiros que estão atentos
a essa questão.
.
Por úHimo, a remoção das restriçõEis, debatidas hoje em Plenário, por considerar impossível
acéitàr-se que a tonelada do suco de laranja sejà
bretaxada em US$500 por tonelada para ·ing~sSãr
nos Estados Unidos da América. Há também restriçõés à soja, ao aço, a calçados etc.,
quais:consideramos incabíveis.
· ' ·
···

so-

as

Quero deixar aqui registrado o meu aescontentarnento com o fato de que os Estados Unidos da
América e o México tenham rejeitado a participação
de representantes das entidades sindicais brasileiras
como a CUT, a CGT e outras, embora o Ministro das
Relações Exteriores no Brasil, Sr. Luiz Felipe Lampreia, tenha concordado com a participação dos trabalhadores brasileiros sem direito a voto, sem direito
a voz, simplesmente como observadores.
Os Estados Unidos vetaram essa participação
e isso tem que ser contestado por nós, face ao entendimento governamental de que a política social
tem que ser enfocada também no relacionamento
entre os países, na constituição desses blocos econõmicos. Não se pode simplesmente fi>«ar - Pa
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abordagem de assuntos de natureza econom1ca;
mas a área social, por meio da participação efetiva
dos trabalhadores, deve ter auscultados seus anseios e suas reivindicações. No entanto, houve esse
veto que estamos hoje a condenar.
Há também a rejeição da participação de
Cuba. Entendemos que esse processo de globalização e de modernização não pode mais adotar medidas extremas, como a de impedir a participação neste bloco de determinado país, apenas porque adota
um sistema de governo diferente do da maioria. Registro aqui a minha repulsa a esse veto, no sentido
de que Cuba não participe das articulações da constituição da Área de Livre Comércio das Américas.
Queria também homenagear a Senadora Júnia
Marise que, em nome do Senado, está participando do
encontro em Belo Horizonte e ontem, num fórum paralelo, fez uma palestra sobre a defesa de políticas públicas para as mulheres no Brasil e nas Américas.
· · Outro terna que pretendo abordar, Sr. Presidente, é esse escândalo que a Folha de S.Paulo
publicou no dia de hoje. Claro que a reeleição, para
todos nós no Brasil, é uma novidade e, como tal, deveria gerar polêmicas, unir opositores de um lado e
defensores de outro, cada um com as suas teses,
cada um com suas argumentações.
·
É claro que o desejo do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de prolongar seu
mandato, de ter direito a se submeter novamente ao
pleito logo após o término de seu primeiro mandato
também é aceitável, embora nós, da Oposição, não
concordemos nem apoiemos essa vontade pessoal do
·Presidente de permanecer por um tempo além daque·~e· previsto nas normas constitucionais vigentes no
País; Entendemos isso corno um casuísrno, mas ainda
assim áceitável, ou seja, o Presidente encaminhou a
proposta ao órgão competente para julgá-la.
.
Embora sempre. tenhamos defendido o plebiscito, agora, diante da sua impossibilidade, estamos
defendendo o referendum, mas, mesmo assim,
aceita-se que o Presidente e o Congresso façam tramitar a proposta da emenda constitucional. É compreensível e perfeitamente administrável também
que governadores e prefeitos, que pleiteiam um
novo mandato, façam as suas gestões junto a sua
bancada. No entanto, se a denúncia da Folha de
S.Paulo, que sustenta a evidência da compra de votos por governadores que desejam ser reconduzidos
a um segundo mandato, e se for comprovada, deverá ser abominada, rechaçada por todos nós, porque
envergonha o Congresso Nacional.
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E o que se éspera do Presidente da Câmara
dos Deputados é urna apuração rápida, definitiva e
determinante dessas denúncias, sob pena de prejudicar e comprometer ainda mais a imagem tão desgastada do Congresso Nacional, conforme referência de pesquisas que demonstram esse fato. Isso
realmente deprecia o Congresso Nacional, sobremaneira a Câmara dos Deputados, onde o suposto ·episódio teria acontecido.
Parece-nos muito fácil investigar esse caso por
meio da quebra de sigilo bancário, porque, segundo
a reportagem da Folha, o Deputado teria mencionado os bancos em que o dinheiro teria sido depositado, bem corno a forma como teria sido feito o pagamento. Entendo que a apuração deve ser sumária,
não tendenciosa, apenas para prejudicar, punir ou
cassar um deputado sem provas, mas em busca
dessas provas.
O PDT já lidera, na Câmara dos Deputados,
um bloco que colhe assinaturas para a instalação de
urna CPI naquela Casa Esperamos que todos os
parlamentares da Câmara dos Deputados possam
assinar o requerimento, a fim de que se instale uma
CPI que definitivamente possa esclarecer a opinião
pública brasileira se de fato houve ou não o comprometimento desses parlamentares.·
E a grande imprensa, como bem colocou antes
de mim o Senador Ademir Andrade, deve examinar
profundamente as denúncias. Sempre coloco, quando são debatidas aqui questões do Congresso Nacional, que a imprensa é um fiscal ativo e importante
do processo de democratização no Brasil e que jamais pode ser desprezada sua contribuição ao aperfeiçoamento das instituições nacionais.
Infelizmente, quando se trata de assunto estadual, quando as denúncias se restringem a determinado Estado da federação, a imprensa naciónal a
ele não dedica tanta atenção quanto-àdedicada a
temas que envolvam o Congresso Nacional. Por.
exemplo, quanto a salários de deputados estaduais
e de vereadores, é difícil a imprensa nacional verificar denúncias de que deputados estaduais de vários
Estados e vereadores de vários Municípios recebem
três, quatro vezes mais do que nós, Congressistas.
Essas denúncias nunca são apuradas.
Nós fazemos as leis. Existe uma emenda constitucional que impede que Deputado Estadual e Vereador recebam mais do que Presidente da República, do que Deputados e Senadores. Isso não é cumprido e nem é fiscalizado, porque a imp~nsa..,.~!o-~-~- =~~=o-
não fiscaliza e:nem ajrnor<>-"""'"--~~··-"""'e- ,........ ,
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não deter os mecanismos necessários, os instrumentos para chegar aos pequenos Municípios ou
até aos maiores, ou por falta de interesse, ou por entender que essa é uma questão secundária. O certo
é que a imprensa nacional nada faz quando se trata
de denúncias sobre os Estados, e digo isso porque
também estão em foco os Governadores, sob a acusação de que teriam destinado dinheiro para os Deputados em troca do voto pela reeleição.
Isso macula seriamente todo o processo de
reeleição do Congresso NacionaL Isso joga por terra
toda e qualquer credibilidade que pudesse haver em
tomo desse processo de tramitação da Emenda da
Reeleição. E foi colocado, inclusive pslo Senador Elcio Alvares, que a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania posicionou-se contrariamente ao requerimento de sobrestamento da tramitação da Emenda
da Reeleição nesta Casa.
Penso que nós, Senadores, temos que refletir
muito bem. Até coloco em dúvida se a votação na
Câmara dos Deputados teria validade, se for confirmada a compra dos votos dos Deputados. Será isso
possível? Dentro de um Congresso Nacional, cons·
tatada, eventualmente, a compra de votos para
aprovar determinada matéria, será que essa matéria
não perde a sua validade? Será que essa rriatéria
não caminha para a nulidade?
Esperamos uma posição contundente do Presidente da Cãmara dos Deputados e que todos os
Parlamentares dessa Casa possam assinar esse requerimento de CPI, para esclarecer esse episódio o
mais rápido possível, em nome da imagem do Con·
gresso Nacional e do respeito .às instituições brasileiras e·da própria democracia.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero apenas registrar que o Município de Santana, no Amapá, onde
resido, está implantando também o orçamento parti·
cipativo. Essa prática de administrar o dinheiro públi·
co de forma demoCrática, além de permitir que o cidadão decida sobre os destinos das verbas públicas,
faz com que cada um possa ali exercitar ainda mais
a cidadania e se transformar em verdadeiro cidadão,
participando, tomando conhecimento da arrecadação do Município e do destino dessas verbas.
Também, Sr. Presidente, a Prefeitura de Santana, cujo Prefeito, Dr. Tadeu, é apoiado por nós,
está implantando o programa Saúde da Família,
com o nosso apoio. Inclusive, há um convênio que
está sendo estabelecido com Cuba, no sentido de
que profissionais da saúde desse país possam trabalhar na organização do sistema de saúde, na mu-
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nicipalização e na · implantação desse importante
programa Saúde da Família ou Médico da Família,
como já está impla!ltél~<> e~ alguns Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Os
Srs. Senadores Joel de Hollanda, Francelina Pereira, Odacir Soares, Artur da Távola, Benedita da Silva e Romeu Tuma enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. ExAs serão atendidos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) - Sr.
Presidente, Srf!s e Srs. Senadores, ocupo hoje a tribuna desta casa para destacar a importância dos
trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães CPqAM do Estado de Pernambuco, entidade ligada à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), do Ministério da Saúde.
O CPqAM, unidade de r.aráter técnico-científico, com sede na cidade do Recife, foi criado pela Divisão de Organização Sanitária do Ministério da
Saúde, em 02 de setembro de 1950, com o objetivo
de realizar pesquisas sobre as helmintoses da Região Nordeste. Pelo decreto n2 66.624, ele foi incorporado, em 22 de maio de 1970, à Fíocruz.
Centro de Pesquisas Aggeu MagaJhães desenvolve atividades de ensino e fonnação de recursos humanos na área de saúde por meio da participação direta de seus J.i9SQUisadores e professores
em programas de ensino em nível de pós-graduação, notadamente junto às Universidad~ f~rais
de Pernambuco, Ceará e Alagoas. Dados referentes
ao ano de 1995, mostram que o Centro orientou oito
teses, sendo cinco de mestrado e·três_de doutorado;
teve quatorze alunos na Residência em Medicina
Preventiva e Social; vinte e seis alunos no Cürso de
Especialização; e quinze alunos
de·Atualização. Sua importância é tão relevante para a área
da saúde no Estado de Pernambuco, que não· "poderia deixar de lembrar também a sua iniciativa na implantação do primeiro Curso de Mestrado em Saúde
Pública do Estado, ocorrida em 1995.

.o

no--t:ürso

Segundo o seu relatório que cobre as atividades desenvolvidas em 1966, o CPqAM encontra-se
plenamente comprometido com os objetivos da Fiocruz em pelo menos três dos seus programas institucionais mais importantes, que são: "Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico", "Ensino em Saúde e
Ciência & Tecnologia" e "Desenvolvimento e Gestão
Institucional".

442

ANAIS DO SENADO FEDERAL

No que se refere ao programa "Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico•, o CPqAM vem realizando importantes estudos nas áreas de Esquistossomose, Filariose Linfática, Leishmaniose, Doença de
Chagas, Malária, Helmintoses Intestinais, que são
doenças de grande ocorrência em toda a região nordestina. O relatório chama também a atenção para a
importância dos diversos trabalhos de parceria que
são feitos entre os seus pesquisadores e cientistas
de outros países e para os acordos de cooperação
técnica na área da pesquisa básica e aplicada com
instituições internacionais. Nesse sentido, o relatório
destaca o início do programa de intercâmbio com o
Nuffield lnstitute of Healt, da Inglaterra, programa
que tem como objetivo o fortalecimento do Departamento de Saúde Coletiva do CPqAM, mediante concessão de bolsas de estudo e vinda de professores
e cientistas ingleses para dinamizar as atividades do
Centro em matéria de cursos, seminários, conferências e pesquisas.
Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, apesar
da gravidade da situação da saúde pública no Brasil,
é importante dizer que o Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães, em meio a essas gigantescas dificuldades e a obstáculos de toda natureza, dá ao País um
exemplo de dedicação, de competência profissional
e científica e, sobretudo, de respeito à instituição pública. Assim, o resultado de sua produção científica
é confirmado não só pelo número de trabalhos levantados em seu relatório de 1996, mas também
pela sua participação direta no controle de doenças
que atingem milhões de nordestinos, às quais eu já
fiz referência.
Infelizmente, apesar dos esforços de algumas
instituições nacionais, vê-se que o conjunto delas
ainda terá de percorrer um longo caminho para sair
do subdesenvolvimento. Recentemente, em pronunciamento nesta Casa, afirmei que o desenvólvimento
científico e tecnológico era, sem dúvida alguma, a
grande questão deste final de século, o ponto-chave
da diferenciação entre países, e seria o grande desafio do terceiro milênio.
Diante dessa evidência, não podemos nos esquecer um minuto sequer que é vital para o Brasil investir maciçamente em seu desenvolvimento científico e tecnológico. Devemos reconhecer que a proposta de uma política governamental de apoio ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Nordeste, apresentada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, preocupa-se exatamente com os fatores agravantes dessa questão. Assim, ao que me parece, o
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Ministério da Ciência e Tecnologia entende que suas
ações na Região Nordeste devem incidir, preferencialmente, sobre as_ clemandas sociais e sobre o setor produtivo, procurando associar pesquisas e programas que visem a melhorar o ensino, a saúde, os
recursos humanos técnico-científicos e, em seguida,
sobre os recursos hídricos, ação que engloba o monitoramento e pesquisa para uso e gerenciamento
das águas.
Para finalizar, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, quero parabenizar o Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães do Estado de Pernambuco, na pessoa de sua Diretora Ora. Eridan de Medeiros Coutinho e de todos os outros membros de sua direção,
pela dedicação na condução do Centro e pelos resultados profissionais mostrados no relatório de atividades do ano de 1996. Além disso, gostaria de dizer que a FIOCRUZ, em seus noventa e seis anos
de vida, tem motivos de sobra para se orgulhar dos
cientistas e pesquisadores que fazem do Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães uma das instituições
·
públicas mais importantes do Brasil.
Muito obrigado.

O SR. FRANCELINO PEREIRA {PFL-MG) Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, Belo Horizonte, no ano do seu centenário, transforma-se, a partir
de hoje, na Capital das Américas. A cidade estã recebendo cerca de dois mil empresários e 500 lfderes
dos 34 países democráticos das. Américas e mais
600 jornalistas do mundo inteiro.
Estão sendo instaladas a III Reunião dos Ministros de Comércio das Américas, o III Foro Empresarial das Américas e o Foro Sindical das Américas.
São os protagonistas da futura Área de Livre
Comércio das Américas - ALCA - cuja modelagem
deverá estar definida em 2005.
•
O objetivo é a integração econômrca de um
mercado de soo milhões de consumidores e um comércio exterior de 2,4 trilhões de dólares.
Nesta tarde, em Belo Horizonte, os negociadores do Mercosul, formado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, se reúnem para fixar uma posição
comum a ser apresentada perante os demais negociadores, especialmente os Estados Unidos e o Canadá.
A posição consensual é extremamente importante, pois refletirá a preocupação do Mercosul em
fortalecer-se como união aduaneira e, a partir daí,
negociar com mais força e autonomia a formatação
e-a atuação da Alca.

--------- -------------------
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Um Mercosul forte e atuante será a melhor garantia de equilíbrio nas negociações multilaterais. Os
recentes acordos de associação dessa união aduaneira com o Chile e a Bolívia, são evidências do fortalecimento do Mercosul.
Os futuros passos do Mercosul incluem uma
maior aproximação com o México e os países do
Pacto Andino, e uma associação com os quinze
membros da União Européia.
Com estes, a intenção é criar uma zona de livre comércio que permita, de uma vez por todas, a
regularização dos fluxos comerciais entre estas duas
regiões do mundo.
Esse mesmo sentimento de fortalecer o Mercosul, domina os empresários que vão participar ativamente dos eventos de Belo Horizonte, reunidos no
lll Foro Empresarial das Américas.
Uma dimensão da importância desse encontro
para os empresários brasileiros pode ser avaliada
pela sua maciça participação: dos 2 mil inscritos,
1.100 são brasileiros.
O número de inscritos supera, em muito, os encontros anteriores de Denver, nos Estados Unidos, e
de Cartagena de lndias, na Colômbia.
Juntos, em Belo Horizonte, governo e empresários estão prontos para negociar não só o acesso
aos mercados de nossos parceiros, mas igualmente
o acesso do hemisfério ao nosso mercado.
Somos a segunda maior economia do continente, e como tal, um importante mercado para os
demais países das Américas.
A crescente integração de nossa economia aos
fluxos internacionais de comércio e investimentos, é
a maior garantia de que nossos parceiros aqui encontrarão as melhores oportunidades de negócios.
Porém, Sr. Presidente, não são apenas os homens de governo e os homens da produção que. estarão reunidos a partir de hoje em Belo Horizonte.
O Foro Sindical dàs Américas, um evento paralelo ao da Alca, conta com o decidido apoio do governo brasileiro.
Em Belo Horizonte estarão reunidas as mais
representativas lideranças sindicais das Américas,
imbuídas do espírito de cooperação, imprescindível
para que os frutos do crescimento possam ser melhor distribuídos rom os que são diretamente responsáveis pela produção.
Participando da discussão hemisférica, os sindicalistas poderão expressar seus pontos de vista e
fornecer alternativas para evitar ou minimizar eventuais efeitos negativos advindos da ALCA.
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Nossa posição em Belo Horizonte, e acredito ser
também a de nossos parceiros do Mercosul, será de
equilíbrio, de tal forma que sejam mutuamente vantajosos os compromissos a serem assumidos.
A busca constante da conciliação dos interesses fundamentais dos diversos parceiros, deverá ser
a marca registrada da Alca. O exercício cooperativo
deve sempre sobrepor-se ao unilateralismo.
Nesse sentido, a Ca.utela e a responsabilidade
haverão de guiar os passos do Brasil e do Mercosul
no encontro da Alca, cuja relevância reside justamente na sua capacidade de contnbuir para o desenvolvimento social dos povos das Américas.
Temos fundadas esperanças, Sr. Presidente,
de que os eventos de Belo Horizonte haverão de
contribuir para um poderoso avanço nas negociações com vistas à formatação da Alca.
De tal forma que, a partir de 2005, essa grande
área livre de comércio, a maior do mundo, tome-se
uma realidade, e possa contnbuir, de forma importante, para o desenvolvimento econômico e social
dos povos do Hemisfério.
De nossa parte, cumpre-nos preparar nossa
economia para os enormes desafios da integração.
As opornmidades reais surgrão e deYerão ser aproveitadas. Os ganhos existirão, e deverão ser auferidos.
A consolidação do plano de estabilização econômica; o fortalecimento do setor privado; a maior
inserção do Estado nas suas atribuições específicas,
sobretudo com elevados investimentos na área social, são condições indispensáveis para que, fortalecida, a economia brasileira possa integrar o grande
mercado que se abrirá com a Alca.
·
o' livre comércio não é um fim em· si mesmo,
mas um poderoso instrumento de disseminação da
riqueza e da prosperidade dos povos. Só ássim
deve ser entendido.
A importância da Alca só será rorrêtamente
avaliada, na medida em que ela contribuir para eliminar ou pelo menos minorar as desigualdades ecariômicas e sociais que secularmente perseguem noSSil
continente.
A incorporação, à discussão sobre a Alca, dos
vários setores sociais, como ocorrerá a partir de hoje
em Belo Horizonte, é a melhor garantia de que esses princípios serão seguidos, e que construiremos,
sobre consensos sólidos e duradouros, uma nova
realidade para as Américas.
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Srf's e Srs. Senadores.

---
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O Brasil vive. atualmente uma tragédia· social de
proporções nunca vistas. De acordo com o prog,.aÍna de socorro
alimentar PROALIMENTOS, do Governo Federal, um terço das
famílias brasileiras. com renda atê um salário mínimo. vi\'e na
miséria absoluta ou seja. passa fome. Outro terço. com renda
média até três salários mínimos. é subnutrida ou desnutrida._
Somando-se, Senhor Presidente, têm-s_e _duas_ ~m ___c;;_d_a __tr.ês
famílias brasileiras famintas ou carentes.
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SEPLANIRO. e Associação de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Rondônia-EMATER-RO.

O Estado tle Rondônia está dividido pelo IBGE em
oito Microrregiões Homogéneas. A Microrregião de Porto
Velho, écornposta _pelosmullicipios__ cl_e _Campo Novo de
Rondônia. Candeias do Jamari. Cujubim, Jamari, Nova Mamoré
e Pano Velho (seis municípios). A Microrregião de Guajarã
Mirim, é composta pelos municípios de Costa Marques e
Guajará Mirim (dois municípios); a Microrregilio de
O IBGE. na Pesquisa Nacional por Amostra de
Anq·uemes, é comp<ma:-·p-elos municípios de Alto Paraíso,
Domicílios, 1990, levantou a existência de 31.679.095 pessoas
Ariquemes, Cacaulàndia. Machadinha D'Oeste, Montenegro, Rio
indigentes no Brasil. A pessoa indigente é aquela cuja renda
Crespo e Vale do Anari (sete municípios). A Microrregião de Jifamiliar corresponde, no máximo, ao valor de aquisição da
cesta básica de alimentos que atenda os requisitos
Paraná. estil composta pelos municípios de Governador Jorge
nutricionais, recomendados pela Organização Mundial da
Teixeira. Jaru, Ji-Paraná, Mirante da Serra. Nova União, Ouro
Preto do Oeste, Presidente Mediei, Teixeirópolis, Theobroma.
Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas para
Urupá e Vale do Paraiso (onze municípios). A Microrregião de
Alimentação e Agricultura (FAO), para a familia como um
Alvorada d'Oeste , é composta pelos municípios de Alvorada do
todo. A população indigente no Brasil é equivalente à população
Oeste, Nova Brasilândia D'Oeste. São Miguel do Guaporé e
da Argentina, 32 milhões de pessoas.
Seringueiras ( quatro municípios). A Microrregião de Cacoal,
compõe-se de Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Pareeis,
Rondônia Senhor Presidente, não poderia ser
Cacoal, Castanheiras , Espigão D'Oeste, Ministro Andreazza,
diferente; no mesmo estudo do IBGE, o contingente de pessoas
Novo Horizonte Do Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia
indigentes era, no nosso Estado, de 74.052, sendo que o
D'Oeste (nove municípios). A Microrregi!io de Vilhena
levantamento não foi feito nas àreas rurais.
compõe-se dos municípios de Pareeis, Pimenta Bueno, Primavera
A questão da segurança alimentar é um dos fulcros de
de Rondônia, São Felipe D'Oeste, e Vilhena (cinco municípios) e
nossos problema• atuais. Contenção da inflação, retomada do
a Microrregião de Colorado do Oeste, com os municípios de
crescimento, educação, melhoria das condições sanitárias,
Cabixi, Carejeiras, Colorado do Oeste e Corumbiara. Ao todo,
interiorização do desenvolvimento, déficit público, redefinição do
ciocoenta e dois compõem as oito microrregiões homogeneas do
papel do Estado-nada d i«o terá sua solução encaminhªdJ!. .de__ - Estado de Rondônia. faltando informações para : Alto Alegre dos
forma segura e definitiva, a menos que se adote uma ~política de
Pareeis, Buritis, Chupinguaia. Cujubim, Nova União, Pimenteiras
segurança alimentar"
D'Oeste, Primavera de Rondônia. São Felipe D'Oeste; São
Francisco do Guaporé, Teixeiropolis e Vale do Anarl.
Segurança alimentar não é sinànimo de socorro

alimentar. Segurança alimentar quer dizer precisamente: " ... o
acesso assegurado a cada família à quantidade necessária de
alimentos para garantir uma dieta adequada'a todos os seus
membros para uma vida saudável".

Não se. implementa uma politica de segurança
alimentar sem alimentos. A àrea agrícola cultivada no País não se
expande há dez anos. Nesse período, embora tenha aumentado
sua produtividade em 30%, o agricultor viu sua renda reduzir-se.
É o que se vulgarizou denominar " ... agricultora, a âncora
verde" do Plano REAL.
Em meu discurso de 12 de maio, discorri sobre os
anlecedentes do processo de ocupação de Rondônia, da produção
agropecuária e da sua evolução no período 1975 a 1995: Hoje
disponho-me a trazer a discussão nesta Casa a produção de
alimentos, em Rondônia, dissertando sobre a produção de milho,
arroz, feijão e mandioca.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
A fonte das informações que utilizarei para a
discussão da produção de alimentos (milho, arroz, feijão e
mandioca)
é
o
"ANUÁRIO
ESTATÍSTICO
AGROPECU..\RIO, 1995," de responsabilidade técnica da
Secretaria de Estado de Planejarnento e Coordenaç_ão ()era!-

As informações globais para as culturas de milho,
arroz. feijão e mandioca. trazem a àrea média colhida. em
hectares, e a produção. em toneladas para o período 1993-1994, e
as mesmas estatísticas, para o ano de 1995, que figuram nos
ANEXOS N• 01, 02,03 e 04.
De forma a não tomar cansativa a expÔsiçãO, a partir
dos dados oficiais contidos nos Anexos,· foram preparados
quadros-resumo para cada cultivo. onde se coloca as infoi'mações
_de___àr.ea..:..c.olhida._ produção e produtividade para os DEZ
MUNICÍPIÓS MÂIÓRES PRÓDÜTÓRES~lnfurina-se ainda o
que representa, percentualmente. a produção deises dez
municípios maiores produtores. em relação à produção do Estado.
A listagem está organizada em ordem decrescente., da maior para
a menor produção.
a) - MILHO, encontra-se cultivado em quase todos os
municípios componentes das Microrregiões do Estado. O Estado
de Rondônia. no ano de 1995, colheu uma àrea de !98.785
hectares, alcançando uma produção de 370.!80 toneladas, com
uma produtividade média de 1.862 quilos/hectare.
O calendário agrícola proposto pela EMATER-RO,
ensina gue nos meses de agosto/ setembro/outubro faz-se o
preparo da terra para-o piando:nos meses de outubro/novembro,
faz-se o plantio; nos meses de dezembro/janeiro, procedem-se os
tratos culturais. A colheita é feita em fevereiro/março.
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Os
DEZ
:\HJ"l'\ICÍPIOS
~IAIORES
PRODUTORES DE MILHO colheram uma área de 96.973
hectares. 4Je significou 48.8% da área total colhida errí
Rondônia. A produção de 190.782 toneladas. colhida nos dez
maiores municípios. representou 51.5% da produção de milho de
Rondônia. (Ql:ADRO :>.:• O\).
Os municípios de maior expressão na produção
dentre os DEZ MAIORES PRODUTORES DE :1-HLHO,
foram: Jaru, 27.365 toneladas: CacoaL 27.264-toneladas: Ouro
Preto do Oeste. 25.1 14 toneladas. Nova Brasilãndia do Oeste,
17.820 toneladas e Ji-Paraná.- Ii.õoo toneladas. E importante
anotar que estes municípios estão situados a margem da BR-364.
QUADRO N•OJ
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dezembro/janeiro se proceda a execução dos tratos culturais. para
fazer-se a colheita nos meses de fevereiro/março.
Na safra do ano de 1995. foi colhida uma área de
148.545 hectares. que produziu 262.437 toneladas de arroz, com
uma produtividade média de 1.766 quilos/hectare. Nos DEZ
MlJl'\ICÍPIOS MAIORES PTRODUTORES DE ARROZ, foi
colhida uma área 69.792 hectares. que arrojou uma produção de
134.328 toneladas, com uma produtividade de !.924
quilos/hectare, QUADRO N• {)2.
A área colhida nos DEZ MUNICIPIOS MAIORES
PRODUTORES DE ARROZ-, expressou 47,0% da área total·
do Estado de Rondônia. e uma produção arrozeira. de 51,2% do
Estado.

RÓNDO:>:IA: OS DEZ ~llJMCiPIOS MAIORES PRODUTORES
QUADRON°02

DE MILHO, 1995
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FONTE,: FIBGEIGCEA·SEPLAN·R0.1995

OS DEZ 1\-H.":-iiC(PIOS MAIORES PRODUTORES DE MILHO
PRODUZEM 51.,5% DO ESTADO DE RONDÔNIA

que facilita o escoamento da produção. Estão na denominada
Zona I do Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico, do
PLANAFLORO, e possuem solos com fertilidade natural de
média a alta. do que resultaram as maiores prod~tividades de
milho, quilos/hectare, com cifras da ordem dos 2.000 a 2.400
quilos por hectare, que supera a produtividade média estadual de
!.862 quilos/hectare.
No Brasil, Senhor Presidente e Senhores Senadores, a
área colhida. no ano de 1996, de milho foi de 13.988.961
hectares com uma produção de 35.910.022 toneladas.

FONTE: FJBGEIGCEA·SEPLAS. I !J95

OS DEZ :\UlSIÓl'IOS MAIORES PRODUTORES DE ARROZ
PRODUZEM ~51.2•.4 DO ESTADO DE RONDÔNIA.

as: municípios de_ maior destaq~e na pr~dução de
arroz, no contexto dos DEZ MUNICIPIOS MAIORES
_PRQDVTORES DE ARROZ. foram: Jaru. 24.545 toneladas;
Ouro Preto do Oeste, 22.579 tonelaiJaS;-pres.Jaen---re-- Mediei,
!3.650 toneladas; São Miguel do Guaporé, 12.636 toneladas e JiParaná, 12.600 toneladas. Os municípios estão assentados no eixo
da BR-364, Porto Velho/Cuiabá, com exceção do Município de
São Miguel do Guapore.
·
·

b) - ARROZ, produzido em Rondônia. é o arroz de
"sequeiro", cultivado em terra firme e sem
irrigação.A
distribuição do cultivo do arroz alcança praticamente todos os
municípios das oito Microrregiões Homogéneas de Rondônia.

A área de produção de arroz, está siÍuada na Zona I do
Zoneamento Sócio-Económico-Ecológico, contando com solos de
mediana a alta fertilidade llãtural, facilidade do escoamento da
produção, e óbteriÇão de serviços de assistência técnica. acesso ao
crédito e facilidades de armazenamento.

O calendário agrícola para o cultivo do arroz, de
acordo com os -J
_
-. ensmamentos da EMATER. propõem que nos meses de
agosto/setembro/outubro se faça o preparo da área: nos meses de
outubro/novembro, se faça o plantio das áreas; em

A produtividade média alcançada nos DEZ
- MUNICIPTO"S- MAIORES PRODUTORES DE ARROZ,
1.900 a 2.400 quilos de arroz/hectare, bastante superior à média
-do ES!ai!o, qtiefOi-de 1.766quiloslhectare.
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No Brasil. no ano de 1996. a ãrea coll!ida de arroz foi
de 4.347.841 hectares. com uma produção de 11.315.093
toneladas. Rondônia colheu uma área que correspondeu a 3,4%
da área arrozeira do BrasiL e uma produção correspondente a
2.3% da produção nacional.

Maio !997

QUADRO 1'>"03

RONDÔNIA: OS DEZ MAIORES PRODUTORES DE
FEIJÃO, 1995

c) - FEIJÃO, a produção deste importante
componente alimentar. proteína de origem vegetal, tem uma
distribuição por todas as Microrregiões Homogéneas do Estado
de Rondônia, mas adquirire um forte gràu de especialização,
posto que está fortemente concentrada em uns poucos

OURO PRETO DO OESTE

municípios.

S.4.NTA. LUZIA DO OESTE

<~

O calendãrio agrícola para o cultivo do feijoeiro~ em
Rondônia, divulgado pela EMATER-RO. ensina que o preparo
da àrea se faz nos meses de fevereiro/março; o plantio deve ser
feito no mês de abril; em maio. faz-se o contrôle das pragas e
doenças (o ·'mela", sobretudo). A colheita é feita no mês de
junho. já fora do período chuvoso.
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A produção de feijão, no ano 1995, alcançou em
Rondônia 81.008 toneladas. colhidas numa àrea de 123.682
hectares, com uma produtividade média e~tadual de 655
quilos/hectare.
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FOPITE: FIBGEICCEA-SEPL\N.RO,l99S
OS PEZ 1\-IUNICiPIOS MAIORES PRODUTORES DE FEUÃO
PRODUZEM 64.6% DO ESTADDO DE RONDÓNlA

2,6% da àrea colhida de feijão e em termos de produção, atingiu
2,8%da produção nacional.
OS
DEZ
MUNICÍPIOS
MAIORES
PRODUTORES DE FEIJÃO colheram uma ãrea de i2.882
hectares. na qual foram produzidas 52.344 toneladas de feijão.
Em termos de área colhida, os dez municípios maiores produtores
de feijão detiveram 60.0% da àrea e. em termos de produção.
concentraram 64.6%, ou seja, quase 213 da produção estadual
r QUADRO N" 03\.

A produtividade média de feijão nos DEZ
MUNiciPIO MAIORES PRODUTORES.
ficou em 718
quilos/hectare, ligeiramente superior à produtividade média do
Estado e do País, que é de 655 e 600 quilos/hectare,
respectivamente.

d) - MANDIOCA- a produção da "insubstituível
mandioca" indispensável na alimentação dos caboclos da
Amazônia e de Rondônia tem uma distribuição disseminada em
todos os municípios das oito Microrregiões Homogêneas do
Estado de Rondônia.
O Estado de Rondônia colheu. no ano 1995. numa
àrea 41.755 hectares, uma produção de 708.605 toneladas de
raizes de mandioca, com uma produtividade baixa,
17
toneladas/hectare.
Os
DEZ
MUNICÍPIOS
MAIORES
PRODUTORES DE MANDIOCA colheram numa àrea de
4!.755 hectares, uma produção de 708.605 toneladas. com uma
produtividade de 17.5 toneladas/hectare de raizes.

---

Os municipi.os de maior expressão. na produção de
feijão, foram: Alta Floresta do Oeste, 10.400 toneladas; Ouro
Preto do Oeste. 6.660 toneladas; Santa Luzia do Oeste, 5.879
toneladas; Jaru. 4.920 e Ji- Paranã, 4.553 toneladas de feijão, que
totalizam QUARENTA POR CENTO DA PRODUÇÃO DE
FEIJÃO DE RONDÔ:'<IA.

Os municípios que se destacam como os maiores
produtores de mandioca, dentre os DEZ MUNICIPIOS
MAIORES PRODUTORES. são: Porto Velho. 73.152
toneladas; Ji-Paranã, 60.840 toneladas; Jaru, 53.180 toneladas;
Candeias do Jamari, 45.000 toneladas e Machadinha do Oeste,
39.000 toneladas. (QUADRO N• 04).

Alguns municípios que integram o restrito clube dos
DEZ MUNiciPIOS MAIORES . PRODUTORES DE
FEIJÃO, fogem um pouco da localização do eixo da rodovia
BR-364, mas contam com facilidade para o escoamento da
produção e obtenção de serviços.

Municípios como Porto Velho. Candeias do Jamari,
Machadinha do Oeste e Guajará Mirim, figuram com produções
substanciais, graças ao maior tradicionalismo das populações
locais. mais. ligadas. mais dependentes da farinha de mandioca,
ou do consumo "in natura" da macax.,ira (J1Q.ll!e_d"go_jl n:t:~!l.!ii<l.ca.._
pelos os autóctones rondonienses). Para fazer uma tonelada de
farinha de mandioca são necessárias três toneladas de raizes.

A produção nacional de feijão, no ano de 1996, foi
colhida numa área de 4.844.473 hectares, e alcançou uma
produção de 2.908.279 toneladas do produto. Rondônia alcançou

Uma pesquisa feita no ambiente da rodovia
Transamazônica evidenciou que cada família com cinco pessoas
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consome um quilo de farinha por semana. do que resuita
aproximadamente. 30 gramas/pessoa/dia. a depender dos hábitos
ultrapassada.
Ql' ADRO .'<' 04
RO:-ôDÔ~;IA: OS DEZ ~ll"'õiCÍPIOS \IAIORES PRODlTORES

DE 'IA:-iDIOCA. 199S
DISCRI:O.U.-..-\(:AO __ _
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rondoniense está contando. Diretamente. ou por via do trabalho
desenvolvido junto às Associaçaes de Produtores. Mas. tanto a
EMBRAPA. quanto a EMATER-Ró sofreram no curso do
exer~iC1o~d~1996LD:n ~ôuro-g<:>lpe desferido pelos dirigentes do
PLANAFLOROISEPLAN-RO, ao retirarem as duas instituições,
mms a CEPLAC, da linha de agências beneficiadas com repasses
de recursos financeiros, tanto para a aquisição de bens
patrimoniais (viaturas, equipamentos),
quanto para a
mobilização das equipes de pesquisadores e extensionistas, junto
às comunidades rurais. no interior do Estado.
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FONTE:

FIBGE.'GCEA-SCP'LA~-RO.

1')'}S

OSDEZYIIJNCIPIOS \1.\IORES PRODt:TORES DE MILHO

.&.denuncia que fiz à direção do Banco Mundial, do
PLANAFLORO e ao Governo do Estado de Rondônia. até agora,
não foi frutífera. mas ainda não desisti de ver recolocadas
a<i.uelas-insiitiliÇ~ comobeneficlirria.S do-P(Al\rAFCORO e de
SeuS recursos, por uni-âever âe-justiça e-de ()bjetÍVOS decorrentes
do próprio mandato institucioual.

Os pequeiiOs-pro~UtqfeS- rurais.- via- de regra, são um
público sacrificado, visto que apoio que deveriam receber, tanto
~~o apotocte1Jltlcto, quanto ~rra·-organtzaçao para a
"éom~ciafízaçãô' ãe'seusprôamos-; ·.-msllficlenté. -rrmida,- ~ q·uase
que inexistente.

o

PRODl:ZE~ 51.5 DO ESTADO DE RONDÔNIA

A produção brasileira de mandioca. no ano de 1996
foi de 25.578.623 toneladas de raizes. colhida numa área d;
l.929.460 hectares. Rondônia expressou. 2.8%" da produção
nacional de mandioca e~ em terrno_s de área_co_lh_ida. 2.1 °/9_,
Senhor Presidente. Senhores Senadores.
Os esforços feitos pelos produtores rurais de
Rondônia. notadamente pelos pequenos produtores, que
produzem os itens alimentares como o milho, o .arro:<.~oJeüao_e a
mandioca. são enormes. e pouco compensadores, pois -;,_
remuneração via preços ê minima.
'
Os produtores de produtos alimentares têm recebido
importantes contribuiçaes da pesquisa-EMBRAPA, graças aos
resultados obtidos. as tecnologias, aos produtos e aos
conhecimentos gerados pelo CPAF-RO. Para·ficarmos apenas nas
recomendações de cultivares:

Questionar a verticalização da produção, por via da
agroindustrialízação com a agregação de valor à materia-prima
produzida. é "chover no molhado". Tantas vezes comentada.
tantás vezes mitificada. a agroindustrialização. invariavelmente,
-não-é-posta em prática. não acontece em Rondônia.
Para concluir. Senhor Presidente. permito-me deixar
para reflexão de meus pares o que foi dito pelo Professor Edward
Schuh, professor de economia agrícola e especialista em
desenvolvimento econõmico.O Dr. Edward Schuh contribuiu
bastante para a estruturação da economia agricola brasileira,
professor-residente que foi por longos anos no Brasil, em Viçosa
(MG), tendo desempenhado importante papel na formação de
uma geração de economistas da agricultura, e quando da criação
da EMBRAPA. Foi. do conselho de assessores econômicos da
Presidência dos Estados Unidos da America. na administração do
Presidente Gerald Ford; disse o Dr. Edward Schuh:.. -

" O papel da agrlcultu~ra no d.Senvolvimento não tem nada a
ver com sna participação na renda bruta (PIB) ou no
emprego. O importante é que todo o mundo come".

* ARROZ - Guaporé. Xingú, Acre fino, lAC-47 (Mata).
Araguaia. Rio Parnaiba (Cerrados).
*MILHO- BR 106. BR 5109, BR 5110. BR 201.

* MAI\DIOCA -

Pirarucu, Amarelona. Goela de Jacó e Pão

do Acre.

A Assistencia Técnica provida pela EMATER-RO, é
sempre um ingrediente com o qual o pequeno produtor

MUITO OBRIGADO
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5.7.2.1.5- Área colhida e produção média da cultura do milho no período
de 1993 a 1994, e área e produção.do ano de 1995, por município
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ANEXO 02
RONDÔNIA

5.7.2.1.2 ·Área colhida e produção média da cultura do arroz no período de 1992
a 1994, e área e produção do ano de 1995, por município
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ANEXO 03
RONDÔNIA
ANUÁRIO E:ITATIITJCO AGROPE:CLÀRIO • 1995

5.7.2.1.3 -Área colhida e produção média da cultura do feijão no período de
1992 a 1994, e área e produção do ano de 1995, por município

C6dloo

;Total
C.:1

.I

f.sta.di!~l

Á"• ••.tia

01

Prv••çã•
Ar..
•••• Ul oolllida lll•l

e•U1Uia (ll•l

:.·

.~"'-'"'_·-:<;;_!.~~':.--. .·.;." ..

?+-;-:_.... -.. ··.;:

161.723.17

ll.,OS.33:

,,___.,_-.....,.._,.........
.:~·.:.~.~~
... ~~~o.:~~.

'tL
Portove.!!:l9

95

92-94

Municipics

02

CAMPO NOVO DERONDÓNIA
CANDE&.\S DO J AMAR: I

03
0-'
05
06

CW't.BN
JAWAitl
NOVAW.U.CORÉ
POK.TOVEUiO

70.0:1

:SSIJJ
IS83.33
~

PrÕdu,io
ltJ

123.1J12

, ••..•
--.-_·1::••.-, .·.•-•..•··•·

111.001

·O~
.•-_.·:._~:_..'
-

••

28.00

10

21

75tx>

125

l7

2UXI
14&33
l20JJ7

ACO
J110

lZO
151

~!fiú"'-GU"-"..•"'Ja"fi--!oilr:!zn .. ·._. -.~"77:;-7:~:-~ __::ln;~ ~iJ~ _:~.!-!õ~· ~-~~no.
:Z

01

COSTA MARQUES

02

OUAJ.Aa.Â-MIR&C

:"•-;3;-A'.-:.!!"q"u:::e'"m"'•"'•=-~.:;z..~~!
3
o1
AU'O p AkAls o
02
OJ

04
OS

7.~

RIJCR.DPO
VALEOOANAJU

3.llXl

82..CO

111X1

180

:-.· ...!:!!.2.f7' ~ ::b.:.I:•Z:-.

~-~ ~!~·

1.227.33

&a.aJ
U!CO.OC

CACAU..o\NDL-\.
M:ACKA.OIIIHO O'OESTE
"JroÍoNTC:NEGW.O

0'1

!lJSJXJ

3)4.87

280.DO

AJtQUEJ(ES

06
l

-:-; "t!"''"

1.170.00
34a.Dl

I4DO
A64..57
~~
7115JX
&32.00
9.:1,50

r.:r· JJ.p;t~=:~~T-~~~ ~E"ii.lr %!:46.-:33
-'
4
"'

01
02
03

OOVEJlNADOR.ZORGETEIXDtA
JAAU
15-PAAAHÁ
WRA.NTEDASERRA
NOVAUNio<i.O
OlROPitETODOOESTE
PRESCENTEWfzlJ:!l
TEDa::RÓP'OUS
niEOIROMA
liU.PÃ

..
"
..
O>

•

4

07

oc
10

4

11

VALE.DOPA.RAÍSO

·~-=-~rãda d.'óeSt~.~~~~ ·-:::·-~
5
'

OJ

.
.

02
OJ

NOVA BRASÜND" D'OESTE
SÃOWDIJELDOGl.IAPORÉ
SEJt~OtiERAS

--~,:-.

CACOAL
CASTANIIERAS
ESPIJÁO D'OESTE
M N61'1tO AHDKEA.ZZA
N0\10 IIORIZONTECO OESTE(al
R.Ol&l DE l40ut.A
SANTA UIZ"- C "DESTE

••"
07

01
09

~7--Viíii_e~~.L-: ~:::::<F~?;.;..:._
7

01

7

O~

PARECI$
Pt\CEHTABtENO
PRIWAVERADER.ONDÓN"
SÀOFEUOED"OESTE
'VU.HENA

03
c.l

OS

a ·. -Colorado
do Oeste·
· 01
CABOO
~·

O:Z
Ol
o.&

3SO

106

1..21))

-'80

XXI

1~

tliCO

-165
720
?a7

341

203

· ··. ~.! :..·.:Jõ·.m
2.7tiJ
l.li'Xl
5.6!515
5.220

1.111•.00
•s111,3.:
3:177./:IJ

UOD
"'.9ZJ
• .553
• .437

"-7115-"'

<=txJ

10ar.t33
3.168.51

8.49e.tl7
1-""'txl

1-"'SDD
OOODJ
1AO:l.CO

210JX1

140

'-""'-""

"""'

""""'
·,.;.-:-4&3..33 . :~sii.:n

. . Ün.33

1.773.00

0.503.33

"'.$13..00

~,

1.DBS.33
2l!1150

1.000

11.320

.......

720

"""'
...,

..

=
.,..,
"""

1.91C
1210

3l:iiõ :-27:271

-~-UI,I7

.u.•n.33

230M.II7

13.!1J5.57'

10<130

10.400

5350.11

11.710

.,,.,

AU'OAtEGREDOS PAJtf:CG

03

6

5.100D:)

510.00

~

~;

3.ZXJ.IXI
9.eco.oo

....

AL\'OitADAD'OESTE.

t.a:o

2.D15.G7

~

~-•.•
-

•·;: '""""';:·

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

...

CER.EI ERAS
COLDRAOO DO OESTE
CORUI.IBMA

...,

13.512.00
1.73333
3Jf1tJDO

2:1'11.CO
ü10JX1

U7U17
"!_...;!~.OG

.,.,.,,
=

431DO

'""""

1.620.00
1A71J.IXI
2-5111,:13
... 177.87

=

900

"""'

""'

,..
2.8511

1.ZX>

:1340
9.7911

....

~.21:2:81

-~-~·

3.184DC

'·""'

1.042

U>4

--

~.71:t.
:1A13

90.67

500

=

!~-·50.00

1. ~.IUS4,G7

13•.ol20

l.c873J

,,.

.._ 8.0152

2.750tx>

1..982.00

914.t:Xl

1230U!
10AJ2.0:)

5512.67

Fcnce: SGE

Oàurvaç-io :(a) Antiga rruni:li»o de Cacaie-i'as.
tobtl:: No Brasil· 4.844 ..C73 ha.de ãrea colhida. produçila de 2.908.2791.
em 1.995. AJn-.n~~que Abri/'1.996. (dados prelirmaros)

,,..,

'-""

5.HD

'·""

l1Z
1560

3.060
2.520

Maio 1997

-451
ANEXO 04
RONDÕNIA
ANUÁiiO €>TATIITICO AGiOP€CUÂiiO · 1995

5.7.2.2.4 -Área colhida e produção média da cultura da mandioca no período
de 1992 a 1994, e área e produção do ano de 1995, por município
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, dias atrás o Senador Ney Suassuna abordou a necessidade de urbanização de favelas em grandes centros e da adoção-de medidas destinadas a mitigar o problema de
superpopulação de centros urbanos.

Maio 1997

vinda de agroindústrias para atuar na proximidade
dos locais onde há produção considerável.

Em que pese a propriedade e oportunidade do
tema, a urbanização de favelas é paliativo em relação ao problema criado pela superpopulação de algumas cidades.

Assim, o produto rural seria industrializado próximo ao local onde é produzido, gerando empregos
diretos na lavoura e na indústria e indiretos nos pequenos e médios centros urbanos das proximidades.
E campanhas de educação, saúde e saneamento
básico também devem ser desenvolvidas. Trata-se
de uma visão global do problema. Ela interessa
igualmente ao campo e às cidades.

A população brasileira, que na década de 40
era 70% rural e 30% urbana sofre nas duas últimas
décadas a reversão e hoje é composta em tomo de
73% urbana e 27% rural.

Sem a necessidade de sair do campo para
buscar emprego, a população rural voltaria a crescer, reduzindo as pressões sociais sobre as grandes
capitais.

O êxodo rural, é proveniente de vários fatores:
a grande oferta de empregos para mão de obra
não qualificada na indústria de construção civil nas
décadas de 60, 70 e 80
a oferta de emprego de mão de obra semi-qualificada na indústria fabril, localizada nos grandes
centros ou seu entorno
a faHa de condições de sobrevivência nos campos, em virtude de inexistência de uma política agrária eficiente
a mecanização cada vez mais intensa dos métodos e processos de plantio e colheita
o combate às más condições de vida das populações de favelados nos grandes centros urbanos
(combate ao efeito e não à causa destas más condições).
Inexistência da criação e expansão de empregos pennanentes.
O pensador e sociólogo francês lgnace Sachs,
nome de respeito mundial, ademais conhecedor dos
problemas brasileiros aiinna há vários anos (muito
antes da exacerbaç?.o do MST), que a solução para
a crise das superpopulações urbanas e também do
desemprego, passa obrigatoriamente pela reforma
agrária. Ele e tanta gente.•.
O entendimento médio em tennos de refonna
agrária é o de que a solução consiste, apenas, na
redistribuição de terras. Porém é necessário muito
mais 'do que simples assentamentos e reassentamentos. Os próprios pequenos proprietários têm
consciência da necessidade da existência de indústrias que trabalhem em cima do produto agrícola
para agregar valor à produção.
Tão necessário quanto a vinda de montadoras
de automóvel, por exemplo, é o governo incentivar a

Este é um programa relativamente fácil de fazer, envolve investimentos relativamente pequenos
e atua na base do problema do desemprego e da
superpopulação. É fácil, óbvio e já está diagnosticado há muito tempo. Só que não acontece_
O mundo moderno e a globalização da economia cada vez mais vão reduzir a oferta de empregos
formais.
Dias atrás o presidente da FIESP declarou que
prevê para 1997 um crescimento de 4% na economia 'Com redução do nível de empregos na indústria'.
Nosso governo deveria pensar em algo inspirado na 'marcha para o oeste' promovida pelos Estados Unidos no século passado. Os estados do Nordeste, Centro Oeste e Norte ainda comportam um
contingente elevado de pequenos produtores e indústrias agrícolas.
O Banco Mundial está financiando a fundo perdido estudos neste sentido, e emprestando capital
para a implantação de programas deste âmbito.
Uma postura mais decisiva, éóm contratação
de consuHores internacionais e, acima de tudo, vontade, pode ser uma aHemativa de interesse e mesmo uma bandeira para o governo.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ)
- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, para registrar a passagem do Dia Nacional de Denúncia
Contra o Racismo, neste 13 de maio, quero chamar
a atenção para o dano que representa o racismo.
Dano esse causado não só pelo desrespeito contido
em qualquer fonna de discriminação, mas também
pelo prejuízo que ele traz ao País, em tennos de desenvolvimento científico, cuHuraJ, político e econõmico.
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O racismo no Brasil assume uma das facetas
mais cruéis em todo o mundo, que é a natureza
dissimulada, o que lhe dificulta o combate. É muito
fácil nos revoltarmos contra a discriminação explícita que ocorre nos Estados Unidos; é fácil nos solidarizarmos com a luta pará.dar fim à apartação
racial na África do Sul; é fácil condenarmos o genocídio ocorrido na Bósnia. Mas, como combater
um racismo que se esconde, que se nega, que se
escamoteia? Eis o ponto em que o racismo se
mostra mais pernicioso e, por isso mesmo, reclama mais atenção.
O ideal liberal levou aos movimentos abolicionistas. Esses, por sua vez, contribuíram com as
lutas travadas pelos negros desde sua chegada
nesta terra. Entretanto, esse ideal liberal, preso às
formalidades da lei, jamais se ocupou com o exercício da liberdade de fato dos ex-escravos. Assim
é que, não mais presos ao trabalho forçado nas fazendas, viram-se sem terras, sem emprego, sem
salário.
Que liberdade era essa se mal tinham eles
condições de sobreviver? Que igualdade poderia
resultar dessa infâmia, se foram privados de educação ou de qualquer meio que lhes permitisse adquirir instrumentos para progredirem? Que cidadania era essa se por serem quase todos analfabetos, não podiam votar nem serem votados? Configurou-se aí a segunda grande barbaridade contra
os negros, após a primeira, que foi roubar-lhes a
liberdade.
O novo estatuto do negro na sociedade, ao
produzir uma identidade de classe e raça, marcoulhes com o selo da exclusãÇ>. Havia desde então,
um gradiente que considerava tanto mais nobre a
pessoa, quanto mais clara fosse sua pele. Tanto
mais apta para ocupar os melhores postos de tra. balho quanto mais próxima do ideal europeu. Tanto mais apta a freqüentar a escola quanto mais liso
fosse o seu cabelo. As teorias científicas da época
vieram em socorro desse preconceito hediondo: os
negros seriam geneticamente inferiores. Para um
país que queria ser civilizado e moderno, nada
mais natural, portanto, do que procurar, com toda
a força, eliminar os negros de sua população.
Teve lugar, então, no Brasil, a chamada política de embranquecimento, cujo principal pressuposto
era que, pela miscigenação, o componente negro da
sociedade seria paulatinamente eliminado, dando lugar a uma nação branca e europeizada.
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· É com esse propósito que é estimulada a imigração dos europeus. Para lavrar a terra nas frentes
agrícolas do Sul e do Sudeste, na condição de assalariados, não serviam os ex-escravos e seus descendentes, que, até então, tinham carregado nas
costas, literalmente, o desenvolvimento econômico
deste País. Para trabalharem como operários na
nascente indústria, eram considerados incapazes. A
solução encontrada pela elite dirigente, portanto, foi
trazer os europeus para conduzirem essas tarefas.
Os descendentes de escravos, quando acorrem às
cidades, já as encontram em franca expansão, tendo
sobrado para eles apenas as tarefas informais e os
postos menos valorizados, pois o ·trabalho formal,
com mais garantia e melhor remuneração, já fora
ocupado. Para morarem, restam-lhes as favelas e as
palafitas. Enquanto isso, no campo, continuam desprovidos de terra e de condições para plantarem,
não obstante os barões do café sejam sempre contemplados com subsídios.
Esse processo de exclusão do mercado de trabalho e da terra foi tão bem engendrado que hoje
parece natural a todos que boa parte dos pobres do
Pafs sejam negros. Isso vem bem a calhar para reforçar o mito da democracia racial, segundo o qual
somos uma sociedade harmônica, sem conflitos baseados na origem étnica das pessoas, como é o
caso dos Estados Unidos. E que os problemas de
preconceitos são somente de classe. É o famoso
dito popular segundo o qual, "preto e branco pobre
são todos iguais"_ O cruel é saber que tal "verdade"
nem muda a condição do branco pobre nem a do
negro, vítima que é dessa dupla exclusão.
A chamada democracia racial passou, então,
a nortear as relações raciais no Brasil. Tanto é assim que a Organização das Nações Unidas (ONU),
após o holocausto da Segunda Guerra ~uridial,
vem buscar no Brasil um bom exempló âe tolerância no convívio entre as raças. Empenhado em eliminar todas as formas de discriminação étnica,
aquele organismo internacional financiou pesquisas no Brasil, para posteriormente, divulgar a experiência no exterior. Esperava concluir pela natureza cordial das relações entre brancos e negros.
Felizmente, as pesquisa deram início à retirada do
véu que até então ocultava a brutal realidade do
preconceito e da discriminação.
Tomando como base o padrão de preconceito
racial dos Estados Unidos, no Brasil não haveria racismo. Entretanto, pesquisando com maior profundidade, a partir dos anos cinqüenta, foi possível identi-
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ficar a natureza sutil do preconceito de cor. Daí para
cá esses véus têm sido cada vez mais retirados,
permitindo aos negros resgatarem, paulatinamente,
sua dignidade, sua identidade e seu valor.

zenas de proP.Osições em tramitação no Congresso
visando a aperfeiçoar a legislação existente ou
criando novos mecanismos de punição à discriminação quando cometidas por empresas ou por pessoas.

Não obstante o fracasso de não comprovar a
tal democracia racial no Brasil, a ONU tem desempenhado um papel fundamental para a eliminação
de todas as formas de discriminação. Em 1965 fez
aprovar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Com os debates travados naquele fórum, por
exemplo, foi possível-denunciar o racismo existente em vários países, contribuindo para a sua eliminação. Não sendo uma mera recomendação, a
convenção prevê várias medidas concretas para o
fim do preconceito, como foi o caso das sanções
econõmicas aplicadas durante vários anos à África
do Sul.

Também encontramos exemplos de projetas
que prevêem a adoção de políticas inclusivas, ou
seja, de trazer o negro para o usufruto de serviços
até agora a eles negados, pelos sutis mecanismos
de exclusão dos quais já falei. Posso citar, como
exemplo, o Projeto de Lei do Senado nº 14, de 1995,
que dispõe sobre a instituição de cota, em instituições de ensino superior, para os setores etno-raciais
socialmente discriminados.

As normas internacionais de proibição do racismo, naturalmente, recaem apenas sobre os Estados, não alcançando as pessoas e as instituições em particular dos países-membros. Dai a necessidade de ~e adotarem regras internas com
esse conteúdo. Na maioria dos países, estão explícitas as cláusulas de proibição do racismo, com
postulados inspirados na máxima liberal de que todos são iguais perante a lei. Se, do ponto de vista
formal, todos são iguais perante a lei, infelizmente,
não existe na prática uma aplicação que pudéssemos traduzir por 'todos são iguais perante a economia', •todos são iguais perante a escola', "todos
são iguais perante o emprego•, 'todos são iguais
perante a justiça•.
A partir dessa situação de desigualdade de
fato, tem prosperado em vários países a idéia de
discriminação positiva ou de ação afirmativa Segundo esse conceito, os grupos que, por razões históricas, viram-se excluídos de bens cuHurais e sociais,
passam, na atualidade, a ter alguns privilégios nos
campos em que foram deixados de fora. O exemplo
mais bem acabado dessa prática pode ser encontrado na destinação de cotas para negros nas universidades americanas, uma das conquistas do movimento por direitos civis naquele país. Essa prática,
por sinal, se estende agora aos latinos residentes
nos EUA.
No Brasil, por iniciativa nossa - dos constituintes de 1988 -, foram inseridos na Carta Magna vários princípios que não só rezam a proibição de discriminação racial, mas também a punem como um
crime hediondo. No momento, há cerca de três de-

Pesquisa sobre a discriminação racial na aplicação da justiça no Estado de São Paulo, coordenada por Sérgio Adorno, identifica que os réus negros
tendem a ser mais perseguidos pela vigilância policial; defrontam-se com maiores obstáculos de acesso à justiça criminal; encontram maiores dificuldades
de usufruir o direito de ampla defesa; e recebem tratamento penal mais rigoroso, com mais probabilidade de serem punidos, em comparação aos
réus brancos. A pesquisa conclui que a cor é poderoso instrumento de discriminação na distribuição da
justiça.
Sobre as relações raciais, embora seja relativamente fácil para os brancos se inserirem nas áreas
de domínio da cultura negra, como nos blocos afro e
nas religiões afro-brasileiras, o oposto não ocorre,
ou seja, a entrada do negro no mercado de trabalho,
o casamento inter-racial e as relações com a polícia
são sempre difíceis e os espaços praticamente impenetráveis.
Negros e mestiços estão sujeitos a ~ discriminações no mercado de trabalho. Para ®meçar,
por terem menor escolarização, sã9 ..relegad~ aos
postos menos qualificados. A consequência iniediata
desse fato é o pagamento de menores salários, RQiS
a remuneração depende da taxa de educação formal
do individuo. Mesmo ocupando cargos formais nas
empresas, conforme comprovam as evidências, os
não-brancos têm maior dificuldade de ascensão funcional. As barreiras raciais no recrutamento levam a
uma concentração desproporcional de negros nas
ocupações manuais urbanas, como é o caso da
construção civil, dos empregos domésticos e da
prestação de serviços pessoais. O resultado económico desses fatores indica a valorização desigual de
brancos e não-brancos no mercado de trabalho: a
renda média do trabalho de pretos e pardos é pouco
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menos da metade da renda auferida pelos brancos,
conforme diversas pesquisas.
No que respeita ao reconhecimento de que há
discriminação no Brasil e de que são necessárias
políticas para vencer essa situação, parece que, até
agora, os negros só são reconhecidos como elementos da cultura. Tanto é assim que, no orçamento
federal, os recursos destinados à causa negra aparecem normalmente no Ministério da Cultura, para a
comemoração de eventos, tombamento de monumentos, etc. Por que não aparecem no Ministério da
Educação, para incrementar o ingresso da população negra nas escolas desde o ensino fundamental
até a universidade? Por que não aparecem no Ministério do Trabalho, para financiar programas de capacitação profissional ou estimular a geração de empregos para os não-brancos?
Ao governo cabe implementar políticas que levem o negro a ocupar as posições a que tem direito na sociedade. Deve começar garantindo a posse mansa e pacífica das terras historicamente ocupadas pelos negros, conforme mapeamento já feito_ Já notaram que a maioria das crianças de rua
são negras? Pois a escola deve se abrir a elas. No
campo da educação formal, deve-se iniciar polfticas que assegurem a frequência escolar dós filhos
das famílias negras, com programas de inspiração
semelhante à da bolsa-escola de Brasília, que alia
estímulo à escolarização e incremento da renda
familiar, para que o menino ou a menina não precisem ir para a rua em busca do sustento familiar.
Esses são só -dois exemplos do mínimo que o governo pode fazer.
A mídia, dada sua importância para a redefinição de padrões culturais, tem um importante papel
na mudança de atitude frente a esse problema Basta lembrar que a divulgação de movimentos como o
black power ajudaram os negros a recuperarem o
orgulho de sua etnia:· E que movimentos musicais
como o reggae e o funck., por exemplo, contribuem
de maneira decisiva para a construção de uma identidade negra. Portanto, cabe aos meios de comunicação denunciar a situação de injustiça em que se
encontra o negro.
Ao Congresso Nacional cabe a tarefa de fazer
aprovar com urgência as quase três dezenas de proposições que aqui tramitam, para que deixem de ser
um propósito e passem a ser um direito objetivo a
ser usufruído pelos discriminados. Devemos dar
prioridade também às propostas legislativas que não
e_xpressem diretamente o conteúdo racial, mas que
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atingem diretamente a população negra, sem que o
conteúdo racial esteja explicitado, como o saláriomínimo, a reforma agrária, o emprego doméstico.
Hoje no Brasil os negros e negras estão partici-

pando de um novo contexto: a denúncia de racismo estampada nos jornais quase todos os álaS. Exemplos: a
repercussão dada ao 'caso Tiririca', onde o cantor
e ·compositor da música 'Veja os Cabelos dela',
cuja letra atenta contra os valores humanos e em
especial a mulher negra, caracterizando preconceito racial pela Lei n 2 7.716/89 (lei que define os
crimes resultantes de preconceitos de raça ou de
cor), por decisão judicial, teve proibida a execução
da música em rádios e televisões, decisão essa
provocada a partir de representações junto ao Ministério Público impetradas pelos Movimentos Negros a nível nacional.
Outro exemplo, que alcançou repercussão nacional e causou mal-estar profundo, foi a infeliz declaração do presidente do Sebrae: 'No Congresso, nós sabemos como entra a coisa. Corno sai, ninguém sabe.
Entra uma fotografia da Marilyrn Monroe e sai uma de
Madonna Madonna •• foi boa a comparação. É uma
coisa mais Benedita da Silva ou coisa assim'.
Os negros também estão na mídia, e a visibilidade é maior, através de publicações destinadas ao
público negro; publicidade na mídia escrita e imprensa fjomais, revistas, televisão) visando atingir o consumidor negro; a criação, pela primeira vez no Brasil, de urna Comissão lnterministerial para definir políticas públicas para a comunidade negra, apesar
das condições sócio-econõmicas da população negra não apresentar alterações significativas neste
período, são exemplos de que o negro intensifica o
seu lugar na sociedade brasileira, que sempre escamoteou o racismo.
Em 1995, ano dos 300 anos de_Zumbi dos
Palmares a Marcha sobre Brasília foi um marco
decisivo. Em 1997 queremos ver os negros desse
país acontecer, não só numa situação social, mas
política, cultural. O que nós pretendemos é que
não haja necessidade do negro ter um movimento
para dizer: 'Eu sou gente. Eu sou cidadão e quero
os meus direitos'. Queremos construir essa convivência fraterna, justa, igualitária de homens, mulheres, negros e índios. De gente brasileira. O espaço é agora. Estamos em outra fase. Eu ultimamente tenho visto as últimas manifestações racistas que tem acontecido no Brasil, e a cada dia que
passa estamos constituindo aliados. A sociedade
não está mais aceitando com tanta naturalidade o
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racismo. Há toda uma postura nossa. Nós estamos
aí, nos colocando. Passamos por maus pedaços
mas estamos enfrentando corajosamente até as
pessoas que querem que a gente se cale, que não
diga nada, que não é bem assim, mas não estamos
calados e estamos conseguindo aliados. Posso até
dizer, com toda a tranqüilidade, que hoje tenho mais
parceiros, mais aliados nessa luta no Congresso Nacional do que há alguns anos atrás. O nosso grito,
enquanto militantes, tem sido extremamente positivo. Temos nossas manhãs de choro, e também de
alegrias. Estamos construindo e de uma coisa todos
podem ter certeza: a nossa trajetória é sem ódio e
revanchismo. E acho que é essa forma de se relacionar com a sociedade é que vai criando cada vez
mais uma pareceria.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
"SER NEGRO"

(J.Cunha)
"Sou negro sim
da cor do fogo
do carvão que aquece o mundo.
Negro de cortar cana queimada
que gera açúcar
que adoça a vida ...
- prazeres da terra Sou negro sim
da cor da pedra preta
que já fez asfalto
que já fez estrada
de transportar riqueza
pra juntar o mundo.
Sou da cor dos trilhos enferrujados
das estradas de dormentes
embebidos de óleo do corpo
que transporta carga
esperança de gozo.
Sou negro sim
da cor do farol
da noite de navegação
pra servir de orientação
demarcação de fronteira
sonho de famma
enquanto a cidade dorme
embriagada de descanso.
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Negro de engenho
de "mínimo" feito às pressas
deserto na luz da lua
ele comer comida crua
de negra zelada e nua.
Sou negro como a necrose banzeira
misturando cantigas e choros
com o pulsar dos tambores
na dança da resistência
no zumbi, de cada um.
Sim, sou negro
como a argamassa pisoteada
e carcomida do cais
segurando pedras, segurando grades
pra receber os postais
e as más notícias
de quem perdeu a liberdade
do outro lado de lá.
Negro de toar escondido
os santos de loas
proibidos pelas entidades das catedrais
nutridas e encardidas
pelo sangue-de-fora
dos homens de cor.
Eu sou o negro
banto do samba padroeiro
de angolas e argolas
de banguelas e benguelas
ao som das marimbas-das-cabindas
dos bongõs-dos-congos
e dos atabaques-de-moçambique
_...pra agradecer as mulatas
pra proteger as favelas.
Sou eu, o negro da pele negra de alma
que vive sem terra
negro da fuligem
da fumaça
do progresso
negro na criança negra
presa ainda anos ferrolhos
da mina
ainda no canavial
no abandono das cidades
que de alma.•. na têm ... •
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SR. ROMEU TUMA (PSL- SP) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, uma vez mais a sociedade brasileira se vê perplexa ante denúncias de corrupção, desta feita no âmbito do futebol em nosso
País. As recentes notícias levadas a público através do Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, mais que escandalizar, entristeceram o brasileiro. É natural que o cidadão manifeste um veemente repúdio ao conhecer esses fatos. Novamente a ignomínia da corrupção emerge de onde sequer se esperava.
Não se pode negar que o torcedor brasileiro
não é o mesmo depois dessas denúncias. Traído no
que tradicionalmente tem sido sua maior fonte de lazer - o futebol -, já não alimentaria as emoções ou
expectativas de sempre quanto a resultados, o que é
lamentável!
A indignação de nosso povo, Sr!ls e Srs. Senadores, exige de nós, seus representantes, o conheci·
mento de todas as nuances do assunto e das providências adotadas a respeito, já que envolve a chamada saúde da aima de nosso povo: a alegria. E
quantas vezes essa emoção explodiu em estádios
de futebol de nosso País.
Nessa conformidade, informo às nobres Sr's e
Srs. Senadores que apresentei requerimento à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, no sentido de que sejam convidados o Senhor Ministro dos
Esportes Edson Arantes do Nascimento e o jornalista Juca Kfouri a comparecerem à Comissão para
melhor esclarecer-nos sobre esses mesmos fatos,
que, também, neste Congresso, repercutem como
profundamente lamentáveis.
Leio o teor do requerimento para que conste
dos Anais da Casa, Sr. Presidente.
Requeiro nos termos do art. 90, incisos
11, III e V do Regimento Interno do Senado
Federal, sejam convidados o Ministro do Esporte Edson Arantes do Nascimento e o Jornalista Juca Kfouri, para prestarem informações sobre notícias veiculadas pela imprensa, referentes à corrupção no Mebol brasileiro.

ORDEM DO DIA
-1-

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1995

Votação, em segundo turno, do Substitutivo à
Proposta de Emenda à Constituição n2 1, de 1995,
de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores, que dá nova redação ao art. 62
da Constituição Federal (adoção de medidas provisórias), tendo
Parecer sob n2 150, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação para o segundo turno.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 59, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172,11, d, combinado com o art 353 do
Regimento Interno- Requerimento n2 333, de 1997)
Discussão em turno único, do Projeto de Resolução n" 59, de 1997, (apresentado como conclusão
do Parecer n2 207, de 1997, da Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento
no 12 semestre de 1997.

-aPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 72, DE 1996
Discussões, em turno único, do Pr:Pjeto de Lei
da Câmara n2 72, de 1996 (n2 925/95; na Casa de
origem), que altera o art. 82 da Lei n2 7.210, de 11
de julho de 1984, que instituí a lei de Execução Penal, tendo
Parecer favorável, sob n2 158, de 1997, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 1, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n2 1, de 1997 (n2 1.131/95, na Casa de
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origem), que altera dispositivos da Lei n2 8.212, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e
dá o.utras providências, tendo
Parecer favorável, sob nQ 159, de 1997, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

sobre a Mensagem n2 65, de 1997 (n2 226/97, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome da Senhora Thereza Maria Machado Quintella, Ministra de
Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira
de Diplomata, para, cumulativamente com a função
de Embaixadora do Brasil junto à Federação da
Rússia, exercer a de Embaixadora do Brasil junto à
República da Geórgia.

-5PROJETO DE RESOLUÇÃO
N2 52, DE 1997
Discussão, em turno único, do' Projeto de Resolução n2 52, de 1997 (apresentádo como conclusão do Parecer n2 163, de 1997, da Comissão de
Assuntos Econõmicos), que autoriza o Governo do
Estado do Piauí a contratar operação de crédito extemo, com aval da União, junto ao Banco lntemacio··nal para Reconstrução Desenvolvimento- BIRD,
no valor de trinta milhões de dólares norte-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.

e

-6PROJETO DE RESOLUÇÃO
N253, DE 1997
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 53, de 1997 (.apresentado como conclusão do Parecer.• n~ 16li; ·de 1997, da Comissão de
Assuntos Ecoriomicos), que autoriza o Governo do
ESJado do Rio Grande do Norte a contratar e conce-· . ,,.-der ·éontragarantia a operação de crédito externo,
com o aval da União...lunto ao Banco Internacional
para Reconstrução· e Desenvolvimento - BIRD, no
valor equivalente a vinte e quatro milhões de dólares
norte-americanos, cujos recursos serão destinados á
implementação do Projeto de Combate à Pobreza
Rural no Estado do Rio Grande do Norte.

-8MENSAGEM N2 90, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e defesa Nacional
sobre a Mensagem n 2 90, de 1997 (n2 427/97, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe,
do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Embaixador
do Brasil junto à República da África do Sul, exercer
a de Embaixador do Brasil junto à República de Botsuana.

-9MENSAGEM N2 92, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 92, de 1997 (n2 429197, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carios Moreira Garcia, MinistrG ·de Primeira
Classe, do Quadro Permanente da Carreira ·de Diplomata, para exercer a função. de EmbaooldÓr ·do
Brasil junto ao Reino da Espanha.
• -· •• ·•
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Está
encerrada a sessão.

-7MENSAGEM N2 65, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

(Levanta-se a sessão às 1Bh22min.)
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Art. 20. - O inicio e o ténnino dos serviços
-estabelecidos no artigo am.ertor serão registrado~ diariamente, no
sistema de processamento de dados próprio, conformt: as instruções
fixadas pelo órgão de pessoal.

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

13í05/97
Terça~feira

11:00

15:30

Sessão Solene do Congresso Nacional em
homenagem ao sesquicentenário do nascimento de
Antonio Frederico Castro Alves
-

- Sessão Plenária Dellberativa Ordinária

~o tSUêó - E~Uldos- do processamento diário de
que trata este artigo os motoristas de gabinetes partamentares e os
servidores expres~me_nte -ªut~?~dos ~lo D_i~tor-Geral.

Art. 3". - Em qualquer hipótese. os Diretores das
unidades administrativas e os Chefes de Gabinete Parlamentar são os
responsáveis diretos pela convocaçãc. ~ fiscalização da prestação dos
servtços d_e ~~trata este Ato.

trata este Ato

ATO DA COMlSS.:\0 DIRETOR>\ DO SE!'\ADO FEDERAL
ATO DA CO~IISSÃO DIRETORA
:-;" Z:>, OE 1997
Disp6e sobre a reaHzação de

serviços

fora

expedlente
providências.

do
e

horária
dB

Art. 4°.- O valor da remuneração dos serviços de que
será calaJiada de acordo com os seguintes critérios:

_a) para os serviços definido no inciso I do
art. 1°, acréscimo de 50% (cinquenta por cento), em relação à hora
normal de trabalhe-

b) para a jornada extraordinár1a prevista
no inciso 11 d.o art 1°, acréscimo de 80% (oJteJWJJpor.c::ento)-em reta~o à
hora normal-de trabalho.

de

outrãs

A COMISSÃO OIRETORA DO SENADO FEDERAL
• no uso de suas atnbu1ções regimentais e regulamentares,
'

RESOLVE:
Art. 1o. - Para atender a situaçOes excepcionals e
temporárias, no âmbito do Senado Federal e de seus Órgãos
SupeiVisionados, o Díretor-Geral poderá autorizar.
I - a prestação de setviços extraordinários nos
dias Uteis, mediante o prolongamento da jornada
regular de trabalho, na forma estabelecida nos artes.
73, 74 e 75, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de

§ 1° - Em se tratando de serviço realizadO entre aS 22
(vinte e duaS) homS de um dia e 5 (cinco) homS do dia';~•. os
valoreS fixados nas allneas •a• e •b• ·sotreráo acréscimo de 2SOA, (vinte e
dnco porcento).
§ 2" - Em qualquer hip61ese, o cálculo terá por base a
remuneração mensal do servidor e não poderá ultrapassar, para cada
convocado, ~ importância equivalente à FC-6, na fonna disposta no Ato
dÕ-Õiretõr-Geral n° 75. de 1995.

ArL SO. -- E vedada a prestação de serviço
.
extraordinário no horário compreendido entre 08:30 e 18:30 horas.
Art. 6° complementares a este AJ.o.

O

Diretor-Geral

editará as normas

1990,
11. - a convocação de jornada de trabalho
extraordinária aos sábados, domingos e feriados,
para a reaJizaçao de serviços que nao possal]l ser
atendidos na jornada regular e seu prolongamento.

§ 1° ~ satvo na hipótese de prolongamento da jornada
regular para o atendimento às sessões plenárias fora do horário do
expediente, a autoriZaçãO para prestação dos serviços de que trata este
artigo será previamente encaminhada ao Oiretor-Geral com as seguintes
informaçóeS:

Art. 7" - Os pedidos de autorização para prestação de
serviços extraordinários deferidos em data anterior à publicação deste
Ato, serão submetidos à reavaliação para adequação aos requisitos por
ele estabelecidos.
Art. ao - Este Ato entra em vigor _!la

b) a relação dos serviac.:-~~ qut trao prestar o
serviço e o horário regular de trabalho de cada um;
c) o calendário para a realízação do serviço;

§ ~ - Será sumariamente arquivada a solicitação que
deixar de atender ao disposto no parágrafo anterior.

da sua

Art. go - Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

rea!izadcs;

d) a justificativa do órgão solicitante para que os
servíços indicados não sejam realizados durante a jornada de trabalho
regular.

~ata

publicaçae>.

Ronaldo Cunha Lima
Flaviano Melo
Marl_~>çe_Pintg.

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

------~~~~~

--------------------------
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Ata da 59ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 14 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Joel de Hollanda, Valmír Campelo e Epitacio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos Valadares- Artur ela Tavola- Bello Parga- Benedita da
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emilia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas NetoGeraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam Borges Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - lris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França - João Rocha - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Bianco - José Eduardo José Eduardo Outra - José Fogaça- José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - José Sarney José Serra - Laura Campos - Leomar Quintanilha
- Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio Alcântara Lúdio Coelho - Marina Silva - Máfluce Pinto Mauro Miranda - Nabo r Júnior - Ney Suassuna Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
- Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero
Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocl:la --Sergio Machado- Teotônio Vilela
·. Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.

MENSAGEM

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acu~ o comparecimento de 74 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declcr<>aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A Sr!' 1• Secretária em exercício, Senadora Emília Fernandes, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:

NR 101, de 1997 (n2 533/97, na origem), de
13 do corrente, referente ao Projeto de Lei da
Câmara n2 88, de 1996 (n 2 1.240/95, na Casa de
O!'ifem), que altera os arts. 12 e 20 da Lei n2
7.7,6, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconcei~o de raça ou de
cor, e acrescenta parágrafo ao art. 140 do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
sancionado e transformado na Lei n 2 9.459, de
13 de maio de 1997.

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
NR 213197, de 12 do corrente, do Ministro de
Estado do Planejamento e Orçamento, .eRCaminhando as informações referentes ao Requerimento n2
184, de 1997, do Senador Romero Jucá.
As informações foram encaminhªgas
em cópia, ao requerente....c.: À - i\(
0.
0 ___..,.-_... ,.~m" vat o.A.V rqu

PARECERES
PARECER N2 221 DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de De- _
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creto Legislativo, n• 45, de 1995, de autoria do Sen. José Eduardo Outra, que susta o Decreto n• 1480, de 3 de maio de
1995 do Poder Executivo, que dispõe
sbre os procedimentos a serem adotados
em casos de paralisações dos serviços
públicos federais.
Relator: Senador José lgnácio Ferreira
Estabelece o decreto que se pretende sustar
que, até que seja editada a lei complementar prevista na Constituição para a regulamentação do direito
de greve do servidor público, as falatas decorrentes
de participação de servidor regido pela Lei n• 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em movimento de paralisação de serviços públicos não poderão ser, em
nenhuma hipótese, ser objeto de abono, compensação ou cômputo, para fins de contagem de tempo
de serviço ou de qualquer vantagem que o tenha
por base.
Determina, ainda, o diploma legal a exoneração ou dispensa dos ocupantes e cargo em comissão ou função gratificada que participem dos citados movimentos de paralisação e obriga a denunciação à lide dos servidores que ten.ham concorrido para o dano, nos casos em que a União, autarquia ou fundação pública for citada em causa cujo
objeto seja a indenização por interrupção de prestação de serviço público decorrente de movimento
de paralisação.
Justifica o autor do projeto a sua iniciativa por
julgar "incabivel (...)"que o Poder Executivo, através
de um simpl.es Decreto, venha normatizar sobe greve dos servidores públicos sem deter competência
para tanto•
Encontra a atual proposição, do ponto de vista formal, fundamento no disposto no art. 49, V, da
Carta Magna, que estabelece a competência privativa do Congresso Nacional para sustar os atos
normativos do Podef Executivo que exorbitem do
poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.
Cabe analisar, então, se o indigitado Decreto
n2 1.480, de 1995, contém os vícios referidos no
citado dispositivo constitucional.
Da análise do diploma legal verifica-se que
ele não regulamenta o direito de greve dos servidores públicos, mas, tão-somente, fixa procedimentos a serem adotados pela Administração
Pública nas hipóteses de paralisação de serviços públicos, até a regulamentação daquele direito.
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A Carta Magna exige a edição de lei complementar para regular o direito de greve dos servidores públicos, em seu art. 37, Vil. Como tal diploma
legal não foi ainda, promulgado esse direito não
pode ser exercido. Trata-se de questão já decidida
pelo Supremo Tribunal Federal, no Mandato de lnjunção n• 438-GO. Em vista disto, nos casos em
que servidores públicos federais ausentam-se do
serviço, sob argumento de que estariam participando de movimento grevista, a abstenção ao trabalho deve ser considerada como falta injustificada que, nessas hipóteses, não pode ser abonada,
por não se enquadrar em nenhum dos dispositivos
da Lei n2 8.112, de 1990.
Assim, com relação à determinação aos dirigentes da AdministraÇão Pública, contida no Decreto n• 1.480, de 1995, de considerar falta injustificada a decorrente de paralisação de serviço público,
nada mais fez o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República que, na qualidade de chefe máximo
da Administração Federal, regulamentar o cumprimento da lei.
Quanto ao estabelecimento de hipoteses que
exigem a exoneração ou dispensa de servidor ocupante de cargo ou função de confiança, cabe observar que a decisão sobre a manutenção de ocupantes desses cargos ou funções no âmbito do
Poder Executivo é matéria de competência do chefe daquele Poder, não cabendo a ingerência do
Poder Legislativo na questão.
Finalmente, a obrigação da denunciação à lide
dos servidores que tenham concorrido para o dano,
nos casos em que a União, autafquia ou fundação
pública for citada em causa cujo objeto seja a indenização por interrupção de prestação de serviço público decorrente de movimento de paralisação, cumpre
determinação contida no art. 70, III, do Código de
Processo Civil.
Assim, do exposto, não vislumbramos no Decreo n• 1.480, de 1995, qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, razão pela qual
entendemos não poder o Congresso Nacional decretar a sua sustação, daí opinarmos pela rejeição
do presente projeto. - Sala das Comissões, 23 de
abril de 1997. - Bernardo Cabral, Presidente Senador José lgnácio Ferreira, Relator - José
Agripino - Lúcio Alcântara - Levy Dias - Antonio C. Valadares - Romeu Tu ma - Ramez Tebet
Regina Assumpção - Francelina Pereira - Esperidião. Amim - Jeff~rson Peres - Esperidião
Amin.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
P.ELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO N2 1.480, DE 3 DE MAIO DE 1995
Dispõe sobre os procedimentos a
serem adotados em casos de paralisações dos serviços públicos federais,
enquanto não regulado o disposto no
art. 37, Inciso VIl, da Constituição.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos 11 e IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto nos art.
116, inciso X, e 117, inciso I, da Lei n2 8.112, de 11
de dezembro de 1990, decreta:
Art. 12 Até que seja editada a lei complementar
a que alude o art. 37, inciso VIl, da Constituição, as
faltas decorrentes de participação de servidor público federal, regido pela Lei n2 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em movimento de paralisação de serviços públicos não poderão, em nenhuma hipótese,
ser objeto de:
l-abono;
11 -compensação; ou
III - cômputo, para fins de contagem de tempo
de serviço ou de qualquer vantagem que o tenha por
base.
§ 12 Para os fins de aplicação do disposto neste artigo, a chefia imediata do servidor transmitirá ao
órgão de pessoal respectivo a relação dos servidores cujas faltas se enquadrem na hipótese nele prevista, discriminando, dentre os relacionados, os ocupantes de cargos em comissão e os que percebam
funções gratificada.
§ 2 2 A inobservância do disposto no parágrafo precedente implicará na exoneração ou dispensa do titular da chefia imediata, sem prejuízo do
ressarcimento ao Tesouro Nacional dos valores
por este dispendidàs .em razão do ato comissivo
ou emissivo, apurado em processo administrativo
regular.
Art. 2 2 Serão imediatamente exonerados ou
dispensados os ocupantes de cargo em comissão
ou de funções gratificadas constantes da relação a
que alude o artigo precedente.
Art. 32 No caso em que a União, autarquia ou
fundação pública for citada em causa cujo objeto
seja a indenização por interrupção, total ou parcial,
da prestação dos serviços desenvolvidos pela Ad·
ministração Pública Federal, em decorrência de movimento de paralisação, será obrigatória a denun-
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ciação à lide dos servidores que tiverem concorrido
para o dano.
Parágrafo único. Compete ao Advogado-Geral da União expedir as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 42 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Fernando Henrique Cardoso, Presidente da
República- Luiz Carlos Bresser Pereira.
LEI N2 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União das
autarquias e das fundações públicas federais.
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:
VIl - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar.
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
V - sustar os atas normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou· dos limites de delegação legislativa;

LEI N2 5.869, DE 11 OE JANEIRO OE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:
I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte,
a fim de que esta possa exercer o direito que da
evicção lhe resulta;
11 - ao proprietário ou ao possuidor indireto
quando, por força de obrigação ou direito, em casos
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como o do usofrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;
III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou
pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o
prejuízo do que perder a demanda. (22)

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO:

REQUERIMENTO N2 371, DE 1996

do Dia do Projeto de Decreto Legislativo n2 45, de
1995.
Outrossim, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno, solicito
a manifestação dessa Presidência sobre a providência requerida.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex!' meus
protestos de consideração e apreço. - Senador
José Samey, Presidente.

OFfCIO N2 19/96-CCJ
Brasília, 25 de abril de 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do
Dia, do Projeto de Decreto Legislativo do Senado n 2 45/95.
Justificação
O projeto em pauta foi encaminhado à Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania em 11
de maio de 1995, tendo sido distribuído ao Senador
José lgnácio apenas em 24 de agosto. Tendo em
vista que o art. 118 do Regimento Interno do Senado Federal estipula o prazo de vinte dias para a Comissão de Constituição e Justiça examinar as proposições legislativas, executadas as emendas e os
casos extraordinários previstos no Regimento, é facultado, ouvido o Plenário, a sua inclusão na Ordem
do Dia.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1996. - Senador José Eduardo Outra, Líder do PT.

Exmo. Sr.
Senador José Samey
Presidente do Senado Federal
NESTA
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do que dispõe o § único do artigo 255 do
Regimento Interno do Senado Federal, esta Presidência nada tem a opor quanto à inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislativo
n 2 45, de 1995, de autoria do Senador José
Eduardo Outra, que "Susta o Decreto n2 1.480,
de 3 de maio de 1995, do Poder Executivo, que
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em casos de paralizações dos serviços públicos federais.
Atenciosamente, Senador lris Rezende, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

OF. SF/576/96
Em 23 de abril de 1996
Exm2 Sr.
Senador lris Rezende
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
Senado Federal
NESTA
Comunico a V. Ex' que foi apresentado o Requerimento n2 371, de 1996, através do qual o Senador José Eduardo Outra solicita, nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem

REQUERIMENTO N2 491, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22 , a, do
Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento n2 371, de 1996
Sala das Sessões, 21 de maio de 1996. - José
Eduardo Outra.
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PARECER W 222, DE !99í
lJ,r CU).. i!SSÃO DF. CONSTITUJ('ÁO.
CIDADANIA mhre

rJ
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i

Suspende, em par_fr:. a e;r:ecuçdo doart. 3g da Le1
CompÜ:mf!ntar n 11 ]J.I, de 28 dr março tk 1980,
do Estado de São Paulo. no que ~me a
e;r:prusilo "saro~pane" constante do referido

(~(icro "S" n~ 12l d~ 199J (0/ n

t:<J-PMC. de J.f.10.9J. na ongem), do Senhor Mmrstro
Pre~rd<•trte dn Sr~premo Tnhunal Fedl!ral. encammhando

o;tJ Pres;d.mre do Senadr1 Frd.:ral. para os fins prevrstos
noart. 5!.. \;:da Crm~·mmFiO Federal. r:opra doRcOr~
pro/atado no.ç autos do Recurso E.tuaordm:mo n
10058-J.I) 2/IJ.'SP.
RELATOR: S~ru.dor FRANCELINO PEREIRA

Atrave~ do Ofic1o "S" n~ 125. de 1993 (Qf. n~ 129-P/MC. de 14.10.93, mi
.,ngem), o Senhor ~vilnrstro Pres1dente do Supremo Tnbunal Fede~a! enviou ao Senado
Fe.:krai para o frm prevrsto no an. 52, X. da Consmuiçiio Federal. copia das notas
taqu1gra1icas c rio acordão prolatadc pela Excclsa Cone nos aUios do Rewrso Extraordinário
r. 2
100~84-01210, do Estado de São Paulo. que <le<;larou, u-:cidentalmenle. a
2
11
mcons:u:..lctonahoade da expressão "sexta par;c" constante do a~. 3 da Lei Compte:tenta.r n
~:..:.de

cUsposrtrvo.
O SENADO FEDERAL. conside!'alldo a declan.çiio de inconstitucionalidade

de expressão eo·ntida em ãfr:igo--de!eí,COristante de-dicis!o definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no Re::urs.o Extraordinirio n 9 IOOS84-0!2!0.1São Paulo, RESOLVE:
"-Ari. -l g -E SUipC:iisa a execuçâo-ac-·.m----:-3 2 da lei Complementar r:;-234, de
28 de março de 1980, do Estado de Slb Paulo. no que diz respeito â. expressão

ali inserida.

Art. 2 51 Esta Reso.lu~o entnl: em vigor na data c!e sua

~sena-parte'"'

publ~çlo.

::s de março de 1980. do Estado _ta menctol'lado
De acordo

(:Om

('voto do Senhor Mimstro N"ERI DA SU..VEIRA

~relator

cio "-Odo e'ttremo {fls 08 a I 5), discuttu-se. no feito, se o magistrado. na vigCneia da Lei

Orgi:uca da Magtstrarura !\actonal. tem ou 11ão direito a sexta-pane de vencimentos prevista
no an 92, VIH. da Consutuação Paulista. considerando que a Lei Orgânica da Magistratura
~:~.cionat <Lec Complementar Federal n 9 35, de \4 03 79), no art. 65. não contempla tal
.. anzagem

Discutiu-se. mats, a ofensa, pela Lei Compiern4.arA.adual n 2 234, de
[980, ao parasrJfo unteo do an i 12 da Constituição Federal.

J //

C'O:'>IISS.~O OE

C'O:-iSTin'lÇÁO, Jl'STICA E CIO,U,A."'U

t.IST~.E.YOTAC}.Or..:o:.u......u. OF S /;!S'&-2

A pretensão do autor da demanda. em proecCimento ordinârio contra a

Fazenda do Estado. foi concedida pÕr maíoria da Terceira Câmara CiVJ1 Qo Coleridõ Tn'bi.in&
de Just1ça do Estado de São Paulo. ao julgar embargos rnfringentes interpostos pela Fazcndi.
Visando a retbrmar tal acordilo. o Estado de São Paulo. com fu11damento no art, 119, III, a, da
i..e1 Maior de 1967, interpõs recurso extraordimirio com argUição de relevãnci:s da questão
federal, o qual 'VeiO a ter seu processamento indeferido por dc:s.p.acho do Presidente do
Tnbunal, sem pre)uizo da formação do instrumento de arguição de relevância, Rejeitada eS'Ia.,
Josrou o Estado de São P:wlo a subida do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal em face
do provimento do Agravo de Instrumento n 11 91 .453-6/CP
Opinou a Procuradona-Gcral da RepUblica >'do conhecimento e provimento
do re-curso eXl:raordinano. e o Supremo ln'bunal Federn!, em Sessão P!cniria do dia 7 de
jc:zembro

de

1988,

por

unanimidade

de

votos,

assim

decidiu,

declarando

a

mconsmuc:onaitd3àe da expres~o "sexta-parte" constante do an. 3 11 da Lei ComplementaT-n 11
::!3.;, c!e 28 de março de 1980, do Estado de São Paulo.

O acórdiio roi publicado em 3 de abril de 1992

e. apó$ o seu trinsito em

julgado, encammhado, juntamCI'ltc com as notas taquigráficas <lo julgamento, ao S~do
SA.LA.DASREL~!ÓES.EM

Federal por oficio de 14 de outubro do corrente ano, vindo à Comis~o de Constiruiçlo,

.... .

·:t. "/ t··,l

~
"
Seudor Bcm:an:!O D;br:ll
Prrsldea[c da Cam'-'::~Ja de Coasl.ituiçi(l, Justiça r Cid.:u;l:uli:a

Justiça e Cidadania para manifestaÇão, de acordo com o a.rt. 101, UI. do Regimento In1erno
desta Casa Parlamenw.

E orelalorio.
Nos precisos termos do art 52, X. da Constituição Federal, compete.
pri..,ativameme,.

ao Senado Fedeal

~suspender

a e.'<C:Ctlçã:o. no todo ou em pane, de !ei

declarada inconsurucionaJ por decislo definitiva do Supremo Tn'bunal

COMISSÃO De CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA e CIDADANIA

Federal~.

Trata-se, no presente caso. do an, 3g da Lei Complementar ng 234, de 28
de março de 1980, do Estado de Sio Po:,qlo, no qt1e tanse â. expressão

~sexta-pane",

declarada
.. _Brasilia, 23 de abril de 1.997

incons:atueaonal, inc1dentalmente. por ctedsão transitada em ju!sado da Suprema Cone. tomada
por Wlarurrudade de votos., estando observado o preceito comido no an:. 97 da C.uta Magna.

A comunicação do Ministro Presidente do S u p t ; f · naJ Federal se fez
acompa.r..har. de copia <lo acordão, ~om relat6rio e voto._~ d re .ro taquigni..'lco do
julgamento O parecer da Procuradoria-Geral da RepUblica foi tr
t as fb. 349 a 352 do
voto do Minisuo Relator.
Para. complementar as exigências contid:ss no an. 387 do Reiimento Int~
do Senado Federal. copi:s do texto da lei, declarada inconstitucional em pane, cuja execução se
prete11ée suspender. e artexada ao presente par!X:er
Observadas se encontram todas as normas constitucionais e Cegitrieiitãls pertinentes à mat6ria., sendo conveniente e oportuno que se formule o projeto de resolução
suspensiva, em obediCncia ao a.rt . .388 do Regimento Interno.

SenhOr Presidente.

Nos termos reg<mentais comui'IICO a V.Ex* que em reurnão realizada
est&

="-"'"'-----'

CQrrüS$~0

~.

oos

terrtO~

à:>. Proj~

~

Pesoluc.io
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Justiça e Cidadania para manifestação, de acordo com o an. 101, III, do Regimento Interno
--aesta Casa Fartamentar
Eorelat6rio.

Nos precisos tennos do a.."t. 52,

Senaoor Bernaroo

X.

da Constituição Federal. compete,

~rivativamente. ao Senado Federal "S\Ispender a execução. no tQdo ou em ~e. de \e1

COTCI<:!Imcnte,

declarada inconstitucional por deeisão definitiva do Supremo Tribunal Federal".
Trata-se-, no presente caso-. do art 3" da Lei CQmp!ementar n" 234. de 28 de
março de 1980. do Estado de S!o Paulo. no qui! tange â e:><press.ão •sexta-pane•, declarada

Cabral

Presidente. da Corrnssão de Conslltu1ção. Justtça e Ccdadanta

inconsutuciQna.l. incidentalmcnte, por d~isão transitada em julgadQ lia Supremz; Cone. tomada

por unanimidade de votos, estando observado o prec~110 coruido no art. 97 da Cana Magna.

g;.,m"Sr
'A:·wmuiiícaÇão do -MiTiTSti'õ'Pi'e·Sülemê ôõSüprCfflo Tribunal F~deral se fez

Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÀES

acompanhar de cópia do acõrâão. Com felatório

DO Pre:;1oente do Senado Feoeral

I!

voto. e do registro taquigr:ifico do

julgamento. O parecer da P;ocuradoria·Gecil da República foi transcrito ãs tls. 349 a 3S2 do
voto do Ministro Relator

RELATÓRIO

Para complementar as exig;ênctas CQrllldas no an:. 387 do Re-:;;imentQ lntemo
dQ Senado Federal. cOpia do texto da lci. declarada in'constituciornd em pane, Cl.lja execução se

Da COMISSÃO DE CONSliTUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA sobre o Oficio Msft n" 125, de 11:993 (Of. n•
129-PIMC, de 14.10.93, na origem), do Senhor Ministro
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando
:10 PreStdente do Senado Federal, para os fins previstos
no art. 52, X: da. Constituição Federal, cêpia do acórdão
prolatado nos autos do Recurso Extraordinário n°

pretende Sllspen<kr, ê ancxad<l ao presente
ObservadáS

$C

p:~reccr

encontrmn todas as nonnas constitucionais e regimentais

pertinentes à matéria. sendo conveniente e oportuno que se fonnule o projeto de rescÍução
suspensiVa, em obediência ao art 388 do Regimento Interno.

IOOS84-0/2lO.'SP
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO N~

, DE

RELATOR: Senador CID SABÓIA DE CARVALHO

~~traves

Suspende, em parte., a execução do an. 3" da Lei
Complementar n"' 234, de 28 de março de 1980,

125. de 1993 (Of. n" 129-P/MC, de 14. 10.93, na
vngem), o Senhor Ml:llSU"O Presidente do Supremo Tn'bunal Fcderni enviou ao Senado

do Oriao "Sft

0°

federal. para o fim prev~sto no arr:. 52, X, da Constituição Federal. cópia das netaS
tJ.qlligraiícas e do aconião prolatado pcla E.xce!sa Corte nos auto~ do~~ ~'?inãri?.
~.o

dQ Estado de São Paulo, que dc:cla..~u, in~e~!!Jente, __ a_
me:onsmucwnahdade da expr~o "stxta pane" constante do art. 3° da Lei Complementar n"
!OOS84-0/210,

:J..:, de: 2S .11: m<Uço de

JQ):)U, do Estaco Ja mo:nc10nado.

De acordo com o voto do

~c:nhor

Mmtstro NERI DA SILVErRA- relator

Jc> apdo e.\:r~mo ttls 08:1. IS), JIScuuu-~. no t't:!IO, se o magistrado, a_a_vlgên~ da~1\lag~strJ.tura Nactonal, tem ou não d1re~;to :1 sexta-parte de vcnctmc:~tos previ.st_~

do Estado de São Paulo, no que concerne a
expressã"o •se!Ctã-parte".
O SENADO FEDERAL. considerando a declara;ão de inconstituciQatlidade
â<i: ~O contida em antgo de lei,. constante de decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no R~ Extnordimirio n" 100584-01210/São Paulo. RESOLVE:
'Art. 1" E suspensa a exeeuç!o do art. )O da Lei Complemenw n° 234. de
28 de março de 1980, do Estado de Slio Paulo, DO que cfu: respei1o :i cxpressio •sexta-pane"

aliiilsericla.

0r3:imca da

-~Art.

r.o an: Y: VIU, da C'onsutul<;ão Pauhsta, l:t:lnStde:ando (jae a Lei Orgãnica da Magistratura
'\;:r,,:tort.ll !Lc..'l C'omplemcmar f-ederal n• :;.~ de 1403.79), no an. 65, não contempla tal

2" Esta Resolução entra em 'iigor na data. de sua publicação

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrino.

·,;,.nla~,;em

Discuuu-se. ma~s. a otenSa. pela le~ Complementar Estadual n° 234, de 1980,
;;u paragralo umco do :trt. 112 da Consmu1~o Federal

_J!ARECER N'_Z_23, DE 1997

A preten!ião do autor da d..:manda, em

pro~c:hmento

ordinitio contra a

F.lzcnoa do ~sttr.do. tm cono:dtda por 111:110na da Terceira Cãmara Civtl do Colendo Tribunal

.:ic JuStiça do Est:JdO de
·~

1qnuv a rt•l\mn:.r

1~1

s:l\,)

Paulo, :l.O Jllls:tr

cnbargo~

~DA-~COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
ciDÃOANIA sObre- o Ofício ''S'" no 22, de 1996
-(OficTo-il0 50-P/MC. de 29/03!96. na origem) do
1
-Presfdeõte- 00 --supremo- Tribuna! Federal,
enc:arrnrmanao -ao -SeM-do- Federal cõpia do
Acórdão transitado em julgado,
proferido no
- Mãna3do -de s·egürãnçano 2Z."t48.:.8f160.- para os
fins previstos no art. 52~X. da Constituiçao Federa!.

mfringentes mterpostoS pela Fazenda.

a<:ord:1c. o ESi::Jdo de São PatiiO. COIII fundamento !lQ_af!: l_l9!

U~ da

I.ci Maior de 1967, in1erpós recurso extraordircirio com argúição de relevâocia. da questão
federal. o qual veio a ter seu processamento ir.deferido por despacho do ~~Ó~~ "4(,
Tnlmnal. sem prejuizc da. formação do instrumente de arguição de relevância. RejeitadA esta,
logrou o Estado de São Paulo a subida do apelo extremo ao Supremo Tribunal Federal em face

do provimento do Agravo de instrumento nQ 91.453-6/CP.
Opinou a Procuradoria-Geral da RepUblica pelo cc~mento e provimento

do recurso extr.~.ord'tnario e o Supremo Trlbunal Federal, em Sessão Plenitria do <iia 7 de
Jezembro

de

198&,

por

unaninüda<le

de

votos,

assim

decidiu,

declarando

1nconstitut1011aíidade da expressão "se)(ta-pane" constante do an. 3° da Lei Complementar

RELATOR SENADOR JOSAPHAT MARINHO

a
g0

:1.

::34, de ZS de março de 19&0, do Esta<io clc_São Pap.lo

Pelo Ofic10 "S" n~ 22. de 1996 (Of. no 50-PIMC. de 29 de marr;.o de 1996,

na 01"1gem), o Senhor Prestt:lente co... -st:ipí'eiitcrTn"bunal Federal, Mtmstro
pubhc;~.do em

e, após o seu trà:lsito em

Sepú!veda Pertence, encam1nha a esta Casa o Acórdão proferido por aquela

encarnmhado, juntamente com as notas taquíe;r:ificas do julgamento, ao Senado

Corte de Justiça nos autos do Mandado de Segurança no 22.148-8!160, para os

O acordão foi
jul~do,

3 de ::tbn! de 1992

Federal por oficio de 14 de outubro do corrente a.no, vmdo â Comissão de Consti.tuiçio,

fins previstos no art:-52~x:-cta--c-o~ristittliçâo Federa!.
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O Plenano da Suprema Corte. em 19de dezembro de 1995. dec10.1U:

6

'V•stos. relatados e dtSCtltldos estes autos. acoroam os Ministros do
Suoremo Tnbunal Federal. em sessão plenana, na conforrmdade da
ata do julgamento e das notas taqutgraftcas. por unanimidade,
mdeferar o manclado de segurança e declarar a •nconst!tuClonahdade
do art. 8". IV e art. 23 e seus parágrafos, da Le• na 8.112, de
11 12.90. Ausentes, ocasionalmente. os Mintstros Neri da Silveira e
Marc::l Auré-ho."

O Mtntstro-Relator do ~oto condutor do acórdão. CARLOS VELLOSO, _quanto
ao memo C!a demanda. asstm se mamfestou:

·o

Adeosão do Supremo Tnbunal Federal e definitiva e foi tomada por
unanam•dade de votos (arts.-52.-=-x--e-97,'=C-f"). a· Oficfo -remetido em 29.03.96
(fls.01), pelo Sr. Min•stro Sepúlveda Pertence, Pres•denle do S.T.F.. encam1nha

cópia

do acórdão transitado em julgado,

Dessa forma. sat_tsfe1to·s os requtstlos constttuoonais e regnnentais, e
com a ftnalidade de atribuir força executória a refenda decisão, propõe-se o
segyi11_t~_ f'fOj_eto de Resolução, que suspende a execução do art. 8", tv e do art.
23 e seus parãgratos, da Lei n° 8. 112, de , 1.12 90.

- PRO.ftT<YDE RESOLUÇÃO N' 63, DE 1997
Suspende a execução do art. 8°, IV e do art. 23 e seus
parágrafos. da Lei no 8.1 12. de 11.12.90.

Supremo Tnbunal F'ederal. no Julgamento da ADln 231-RJ,

provtmento de cargo pUblico medtante transferência é ofensivo

<1

No JUlgamento da menoonada

A01n231·RJ, não estava em causa a transferência da Lei 8.112,
de 1990, art. 8°. IV, ai"'.. 23. tanto que :na ementa do acõrdão
chega-se a dtzer que a transferénoa e forma "de ingresso em
carre1ra diversa daquela para a qual o serv1dor público tngressou
por concurso·. quando a transferénc1a da Lei 8.112/90, constitui
forma de prownento denvado, Já vtmos, mas de derivação
honzontal, em que hâ passagem do serv1or estável de cargo
efet1vo para outro de iQ:ual denomtnação do mesmo Poder. Isto,
entretanto, não altera a deosão - a decisão profenda na ADin
231-RJ -no ponto em que ela entende banida das formas de
investtdura segundo a Constituição. a transferência É que a
premissa bás1ca do mencionado acórdão é esta: a investidura
em cargo público depende de concurso e a transferência investe
alguém em cargo pUblico sem COno.JtSO público.

O argumento básico da inicial, ao sustentar a constitucionalidade
do tnstLiuto da transferénca, quer tnterpretar a Constrtuição, bem
reg1stra a Procuradona-Geral da República. no parecer, no rumo
da let orotnárta, quando o contrano é que deve ser obser~ado: as
normas mfraconstttuconats tnterpretam·se no rumo da
const1tU1ção. Com propnedade, escreveu a Ora. Anadyr de
Menaonc;a Rodngues, no parecer·
·( ... )
8. Afigura-se patente o equiYoCO, pOIS não é o
diSCiplina da IB!

t~xto constttuctonal que se deve amoldar

a

ordmãna, mas. s1m, esta e que s6 sobreYiverã. se guardar
conformtdade cem as bahzas traçadas pela Carta Magna

9. Asstm, pouco importa o que haJa estatuido a
Le1 n" 8.112, de 1990: se a estrutura que Criou se contrapuser.
em mintma parte que seja, ao ordenamento que a Constituição
Federal traçou, então stmplesmente tal estrutura desmoronará,
não havendo, po1s. por que cuidar de se harmonizar a
interpreta.~ da Le1 Mâxima com o que disp6s aquela lei
ord1nãria:'- tfl. 160)
•
Tenho como tnconstituctonats, portanto,

as disposições da

Lei 8.112. de 1990, que consagram a transferência como forma

de prov1mento de cargo público: iooso IV do art. 8"
1° e Z' Em conseqüência. indefiro o wr1t:

4

do parecer da Procuradoria-Geral da

RepUblica e da versãõ do 'regist!'ó taqUfgrãfiCb do julgamento (art. 387 RISF).

Relator o Sr. Mmtstro Moretra Alves, deixou ex~esso que o
Constttutç:ão (RTJ 144/24).

Maio 1997

e art.

23, §§

E o relatório

DISCUSSÃO

5.
Nos termos do mctso X do art, 52 da Constituição em vtgor, compete
pnvatLvamente ao Senado Federal "suspender a execução, no todo ou em parte, de
lei declarada ínconstttuc1onal por decisão definillva do Supremo TriCufiã.l FederaL" E
segundo dispõe o inciso 11 do art. 101 do Regimento Interno, conipete a este
Coleg1ado apresentar o respectivo Projeto de Resolução.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° Fica suspensa a B):ecuç.âo do art. 8°, IV e do art. 23 e seus
patãgrafos, da Lei no 8.,12, óe 11.12.90, declarados tnconstitucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segorança n'" 22148-81160,
confomle conlunicação feita pela Corte, nos termos do oficio n<> SOfP-MC, de 29 de
março de 1996.
Art. 2"

Esta Resolução entra ern vigor na data de sua publicação.

Art. 3°

Revogam-se as disposições em contrãrio.

Sala_das Conússões em 23 de abril de 1997

Maio 1997
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confornudade da ata CIO jUlgamento e

~as

notas taqutgraftcas. oor

=eonãn!rmaacre=o€f Vôtos-:--em--oefenr o oeatoo de habeas corpus .:
declarar a t:-Jconstltuctonalt::lade dos
111, bem

DF N"~-'-'-ICCJ

como dos

arts. 66. 69. 70.

arts i"". 2° 5"
7~

91 9:: , 1O e

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78

79. 80. 86. 87 88. 89. 90 e 97 :odes oa Let n° 1 071 de 11 7 90. do

Bra.s:iha._ 23 de abn.:.. de 1997.

~ad_a_de..Mato

Grosso do Sul Votou o Prestdente

Reza a ementa do acórdão em referCncta ae autona oo MtniStro.Relator
ILMAR ÓALVÂO.

Senhor PresiCiente.

"'HABEAS

CORPUS.

CONDENADO

PACIENTE

POELO

JUIZAOO ESPECIAL CRIMINAL. CRIADO PELA LEI N° 1.071

Nos termos reg1menta1s comumcc a V.Ex' que em reun1ão realtzada

DE 11

nesta data,

...D~LEGA.L, POR NÃO HAVER SIDO PRECEDIDO OA

que a~ ta!_o O::'icl.O "S~ n9 22, êe 1996, d? P:::esideo.te do ~ Tri.bl._-ml

J~QI_Ç.Ã9,~_L_EI FEDERAL PREVISTA NO ART

Fecieral., e.nca:u.~ ao ?l:'esli.lent:e cio: ~~ Fe<:eraL cêpl.a do ac6rdão tl:'an~

?r=uraâ;r~-al. ta Re;::Uoli.ca

ar..l.<;os 89

e

23

ca

Lei

m

13:l.:.tl.do

98. t DA

-CO'I'fSTITCffÇ'!IC
.·prnc.edênCI2-da alegação Preceoente oo STF (HC n" 71 713)

Si-t.acb etr. Jtllqac:b, proferi~ ro Manda<:O de ~ª'"lça n9 22.142-8/160, c:1o -oa:rn...
cer Cia.

OE JULHO OE 1990, DO ESTADO DE MATO GROSSO
ALEGADA.lNtbNSTiiU"CIONAUDADE DO REFERIDO

DO SUL.

Processo cnmmal que, _em conseqUêncta padece t:le nul!aaoe. ex
-rTdic~:.

nos maSIIQS autoS, bem ass:un dos_

~s

a_._ll2/9Q

corPUs de-fendo.

-ro. 2a. 5~~t:='9'5':""f'I"O"=Ef
66. cs:·'lõ. 71:-12:-n. 74, 75.-76. 11. 78.
88._~ 90 e 97. todos da Le1 n" 1.071, de 11.7.90

lnconstltut:1onalidade declarada dos ans.

~-~g~m- dã'MOS ans.
-~-.ao

86 §7

do Estado de Mato Grosso do Sul.-

Cordtillmente.

4.

Seri,idõ7ãêrnãr~Cabr~l

OfiCiou o Mtntstério PUbhco. em parecer do

Subprocurado~-Gerat

c:::a

RepÜb!ica MARDEM COSTA PINTO. que conclutu no sentido de acolhimento oa

Presidente-da COmiSSão de Const1tutção, Justtça e Csdadama

pre!i"mtnar dê fhCO"nstituctonalidade da Le1 n° , 071!90. do Estado de Mato Grosso
do Sul. prejudicadas as demous teses da tmpetraçáo

ou

pela denegação da oraem

quanto às outras alegações.

E);m" Sr
Senador ANiONIO CARLOS M_~GA!,_t:I_A_J;?
-$;- Ê o relat6rio

DD Pres1dente do Senado federal

PARECER N". 224, DE 1997

DISCUSSÃO

__ Np~~m_os_~.9 tnc;.!_sO X do an 52 da ConstltUtçáo em vtger. compete

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JLJS11ÇAE
CIDADANIA sobre o Oficio "S" n~> 29, de 1996
(OftciO 0° 58-P/MC. de 25/04196. na ortgem) do
Prestdente
do Supremo
Tnbunal
Federal.

6.

encammhando ao Senado Federal cóp1a do
Acordão transttado em julgado. proferido nos
autos do processo n° 72.930-4/130. para os fins
prevtstos no art. 5:2. X. da Constitutção Federat

Colegiada apresentar o respectiVO Projeto de Resoluçâo

?nvatíva·merifé"<ió-Sen"'<fdo Federal ·suspender a execução. no tOdo ou em Pãrte, -de

IE!i Oecraradã ínConstitliCional por deetsão OOfimt1va do Supremo Tnbunal Federal.- E
segundo dispõe o iri Ciso 11 do art. 101 do Reg•me:1to Interno. compete a este

A deCISão do Supremo Tribunal Federal

unammtdade oe votos {arts. 52. X

e 97, C.F.).

ê deftntt1va e fo1 tomada per

O ofiCIO remetidO em .25.04 96

(fls.01), pelo Sr. Minislro Sep(llveda Pertence, Pres1dente do S.T.F., encan11nha
·cop.a· dOtext.Oda· lei tnquinada de 1nconsutuClonal. do acórdão transitado em

RELA.TOR: SENADOR JOSAPHAT MARINHO

JUlgado. do parecer da Procuradcma-Geral da Repúoltca e da versão do regrstro
taqutgrcdico do JUlgamento (art. 387 RISF)
Pelo OfiCIO "S" d' 29. de 1996 (Of n"' 58-P/MC. ae 25 de abnl oe ,9$6. nzonge:n), o Sennor Prestdente t:!o Supremo

Tnbunal·F~~~~al."_M;~,~ ~ep~Wiyea~

Pertence. encarr.:nha a esta Casa o Acórdão profendo por ac;~o."ã~a Corfe

-dE

Justiça nos autos 00 oro cesso n" 72 930-41,30. para os fins prevtstos no art.
52, X. da Consti!Utçáo FederaL

Dessa forma. satisfeitos os requtsttos constltucto:-Jats e reg1mentats. e
c!Jm· a· finalidade de atnbuir força executóna a refenda OeCtSâo. propõe-se o

O Plenárto da Suprema Corte. ern 01 de :evere1ro oe 1996. ae:::c:~..:

segutnte ProJeto de Resolução. q!Je suspende a execução dos arts , ... 2'>. 5°. 91.

95-::110
V:stos relatados e ctscuWJos estes autos. acorcarrt os Mm1stros c:o
Supremo Trtbunal Feaeral. por seu Trtbunal
P!eno. na

e 111. bei"fl C:OiTiiHioS ãrts:"66, 69 TO 71, 72. 73. 74. 15. 76.

n. 78

79. 80.

86. 87, 88. 89. 90 e 97. todos da Le1 n~ 1.071, de 11 7.90, do Estado de Mato
GrOSso ·ao Sul
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Art Z'

Maio 1997
Esta Resoluçáo entra erri vigor na data de sua publicação.

Suspende a execução dos arts. 1". 2" 5°. 91. 95. 110 e 111, bem
como dos arts 66 69, 70, 71 72, 73. 7.4 75, 76. 77, 78. 79. SO,

66, 87, 88. 89. 90 e 97, todOs da Lei~ 1.07,, de 11.7.90. do
Cstado de Mato Grosso do Su!

O Senado Feoerar resolve:

Art. 1"

Frca suspensa a execução aos arts. 1"", ZO. 5°, 91, 95, 110 e

n.

111, bem como dos arts. 66, 69. 70, 71,
73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80, !36, 87,
88, 89. 90 e 97. todos da üi1- rl0 1.071,- de 11 T 90, do Estado de Mato Grosso do

Sul, declarados rr.c:onstitucionars por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do processo

no

72930-41130. conforme comunicação feita pela

Corte, nos termos do oficio n° 581?-MC, de 25 de abril de 1996.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E ClDADAI'ilA

LISTAPEVOTAÇÃONOMJNAL

Qr 'S

.:29/z(i"

,· ~r~~ .. r
Senadõr ~rdo c.abm
Prnidenlc da ComW.io de Coustituiçio, Justi~ t Cidadanhl

COMISSÁO OE CONSTITUIÇÁO, JUSTIÇA E CIDADANIA

ttansitou em. jUJ.o;ac:b o

Acórdão

profer.id:J nos autos à:>

Pro:esso n9 72930-4/130,

~ oo parer:::er oo M.UustérJ.O Pihl.i.co emiticb nos l!le9EI09 aut.OS e

Lei n9 1.071/90, cb __E:::taó? do_Mato ~-sso cb SUl.

Cordialmente,

-.,;:,f<,,r:·

Senhor Presidente,

seriadõrB;rnardo Cabral
Presidente da Comissão de Constltu!ç?O, Justiça e Cidadania
Nos termos reg1mentats comumco a V. Ex" que em reuníão real1zada
cesta data,

_esta Com1ssão ~. ~s tel:I!Cs do PxojetO dê Resolu;ã:>

Exm• Sr.

que ~senta, o Oflcio "S" r.9 2 9 de 1996, d:t Presidente à:> S\çrem 'l'ribu•

nal Federal,. camnicamb ao Senac:b Fede:al, que cm. 22 de março de 1996,

Sffiiãaõr ANTO"NIÓ CA-RLOS MAGALHAES

7

~.Q.~~ra!.~.Q9_.$~D~..f.!;Qgr_aJ

da

Maio 1997
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores
que determinou a inclusão dos Projetes de Decreto
Legislativo n2 s 34 e 35, de 1997, que aprovam a programação monetária relativa ao primeiro e segundo
trimestres de 1997, respectivamente, na Ordem do
Dia da sessão deliberativa ordinária de amanhã, em
regime de urgência, nos termos do art. 172, 11, "d",
combinado com o art 353, parágrafo único, do Regimento Interno.

1995, com a redação dada pela Resolução n2 12, de
1997.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu do Presidente da Câmara dos Deputados o Ofício n2 371, de 1997, de 30 de abril último,
encaminhando ao Senado Federal, para conhecimento e providências cabíveis, cópia do Relatório Final da Comissão Externa destinada a averiguar in
loco a situação de conflitos de terra na região do
Pontal do Paranapanema, no Estado de São Paulo.
(Diversos n2 26, de 1997)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência comunica aos Srs. Senadores que estão
abertas as incrições para a homenagem aos 175
anos da Maçonaria no Brasil, no próximo dia 12 de
junho de 1997, no tempo destinado aos oradores da
Hora do Expediente.

O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, e, em cópia, será anexado às pfoposições que tramitam na Casa referentes à reforma
agrária.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita
da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De
acordo com o disposto no parágrafo único do art.
254 do Regimento Interno, combinado com o art. 4°
da Resolução n2 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 Decreto Legislativo n2 45, de 1995, cujo parecer
foi lido anteriormente, continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu o Aviso n2 617, de 1997, de 12 do
corrente, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, agradecendo o envio
do Reiatório Final da Comissão Temporária destinada a acompanhar o fato ocorrido na Clínica Santa
Genoveva, Rio de Janeiro.
O expediente será anexado ao processado do
Requerimento n2 555, de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n 2 S/40, de 1997 (n2 1.251/97, na origem), de 12 do
corrente, encaminhando parecer daquele Órgão a
respeito da solicitação do Governo do Estado do Espírito Santo sobre o refinanciamento da dívida móbiliária do Estado, as operações de Antecipação de
Receita Orçamentária - ARO e os empréstimos da
Caixa Económica Federal, inclusive os concedidos
com amparo nos Votos CMN n2 s 162 e 175/95,
122/96, 1 e 9/97 e suas alterações, na conformidade
do Protocolo de Acordo firmado com o Governo Federal, dentro do Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados.
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, que terá o prazo de 15 dias para sua
apreciação, nos termos da Resolução n2 70, de

V. Ex" dispõe de 20 minutos.

A SRe BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, o Rio
em paz. Pela pacificação do Rio.
Sacudido por chacinas, violências policiais, balas perdidas, seqüestros, desrespeitos aos mais elementares direitos dos cidadãos, o Rio de Janeiro há
muito tempo deixou de ser a cidade alegre, pacífica
e exuberante do passado. É mais t.Jma erlire iar.tas
outras metrópoles contaminadas pela violência. Uma
situação grave; nunca, contudo, intransponível. Há
soluções.
A complexidade dos dias modernos mostra que
o Estado e seus governos são insuficientes para resolver problema de tamanha gravidade. A sociedade
civil também deve-se ocupar dessa tarefa.
Com esse espírito, atendendo âÓs reclamos
das sociedades carioca, fluminense e pela pacificação do Rio de Janeiro, o jornal O Dia convocou autoridades federais, estaduais, municipais, cidadãos,
cientistas sociais, policiais, jornalistas, políticos, juristas e magistrados para discutirem o problema da violência urbana e encontrarem uma solução.
Essa iniciativa, na minha avaliação, é digna de
registro. Em que pese o pronunciamento de ontem
do Senador Artur da Távola, quero, na condição de
carioca, de cidadã, manifestar-me neste momento,
pois, antes de essa ser uma preocupação de um órgão de imprensa, deve ser preocupação do Governo
Federal e dos Poderes constituídos.
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A segurança pública no Brâsil chegou a um nível ameaçador. A questão é também de preocupação internacional.
Lembro-me que o ex-Presidente Itamar Franco,
através do seu ex-Ministro da Justiça, Senador Maurício Corrêa, convocou representantes da sociedade
civil, do Congresso Nacional, autoridades governamentais para criar um fórum que formulasse uma política de ação imediata para o combate à violência
que se instalara no Rio de Janeiro naquela época.
Tive o prazer de participar dessa reunião, dando a
minha contribuição no que diz respeito às violações
dos direitos, principalmente nas áreas carentes.

É o que faço agora. E faço-o muito à vontade,
porque tenho a responsabilidade de trazer para a tribuna do Senado as preocupações da sociedade do
Estado do Rio de Janeiro, que também é a minha cidade. Mas jamais deixarei de registrar iniciativas
dessa natureza, porque são um compromisso. Durante toda a minha vida, busquei essa responsabilidade em forma de casamento entre a iniciativa privada e os Poderes Legislativo e Executivo e com a sociedade civil organizada, em defesa dos interesses
dos nossos Estados.
Tenho dito também que é importante que selevantem vozes, tanto no Senado quanto na Câmara
dos Deputados, para defender o Estado do Rio de
Janeiro, não mais como uma iniciativa somente de
um mandato ou de uma representação partidária no
Congresso Nacional, mas sobretudo como as que
temos visto se manifestar aqui, do Norte e Nordeste.
Só assim estaríamos ajudando a resolver o problema, como a iniciativa do jornal O Dia. É por isso que,
neste instante, coloco-me a serviço dessa iniciativa.
O jornal O Dia, que é um jornal popular, está
abordando o tema segurança, que é importantíssimo
para o Brasil e para o Rio.
Essa iniciativ<~ é muito positiva, e os ganhos
são tanto para o jornal O Dia como para a população
'do Estado e para a cidade do Rio de Janeiro. O jornal, quando convoca essas autoridades e representantes da sociedade civil, evoca o debate carioca
sobre a questão da segurança em níveis nacional e
internacional. Todo o Brasil, sobretudo o Estado do
Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro, tem
os olhares voltados para a segurança do meu Estado.
Como carioca, venho fazer este registro, reconhecendo que O Dia é o jornal de maior circulação
na cidade e passa nas áreas populares, carentes,
necessitadas. Dados de pesquisa realizada pela Fo-
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lha de S. Paulo coloca o jornal como o terceiro em
circulação no País.
É impertante e5sa manifestação para eu dar
também a minha contribuição, o meu apoio a esse
jornal, voltado para os problemas identificados no
cotidiano da população do Estado. Quero também
fazer parte dessa iniciativa e difundir as aspirações
populares.
Diante disso, pude observar que várias autoridades ali presentes elaboraram um programa de
vasta dimensão, cujo registro, na íntegra, já foi solicitado.
Eu goStaria de ressaltar alguns pontos desse
documento: tivemos um encontro com José Gregori,
Secretário Nacional de Direitos Humanos - portanto,
o Governo se fez presente e assinou esse compromisso - e estivemos também com os Srs. Hélio Sabóia, Coordenador do Painel do Direito; Rubem César Fernandes, Coordenador do Painel de Polícia; o
Sr. Ari Carvalho, Presidente das Organizações O
Dia; e Ruth de Aquino, Diretora da redação do jornal
O Dia. Hélio Luz foi o coordenador geral.
Por que estou na tribuna para falar a esse respeito? Primeiro, porque, as suas considerações - a
minha é a décima - , dizem o seguinte: "Elaboração
de um Programa de Proteção às Testemunhas'. Ficou reconhecida a impossibilidade de se denunciarem crimes publicamente.
Por que estou afinada com as determinações
clesse fórum? Porque, desta tribuna, já manifP.stP.i a
necessidade de proteção às testemunhas. Temos
projetas nesse sentido e precisamos respaldar essa
iniciativa. Programa de Renda Mínima para as famílias de baixa renda; ampliar a presença do Estado
nas favelas com o aumento do número de escolas,
de centros sociais, para que os moradores dessas
comunidades não vivam à mercê de bandldo.s e traficantes; salário mínimo digno; política económica que
defina a vocação real do Estado dÓ Rio de Janeiro,
.valorizando as lavouras e as pequenas indústrias;
revisão da estrutura fundiária do Estado do Rio de
Janeiro.
Como não apoiar essa iniciativa? Sabemos
que a questão da violência no Estado do Rio de Janeiro parte redundantemente deste princípio, que é
elaborar políticas públicas que possam atender a esses setores marginalizados.
Fui mais adiante em relação à reflexão que fiz
sobre este documento: além dos projetas que tenho
Rio em
apresentado nesta Casa, fiz desse fórum,
Paz", patrocinado pelo O Dia, o material para que eu
possa apresentar um projeto de lei sobre a pacifica-

·o
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ção das grandes e médias cidades. Fiz a.lgumas colocações preliminares, e hoje começo a comentá-las
aqui da tribuna. Prosseguirei, durante todo o trajeto
desse projet_o, colocando a necessidade de se resgatar aqui no Senado Federal tantas outras propostas que se referem a vários aspectos enfocados pelo
"Rio Em Paz".
A partir da publicação desse material, destaco
algumas questões: primeira, o que fazer com a Polícia? Segunda, qual a interferência no campo do Direito? Terceira, qual a participação da sociedade cidadã?
A questão policial começa pela condicionante:
a Polícia só tem comprometimento com o Estado. É
preciso que ela tenha comprometimento com a sociedade civil. Isso não é fácil no Brasil devido a fatores que vêm da sua História. Por exemplo, durante o
período da escravidão, a Polícia, ainda não formada
como é hoje; tinha forte vínculo com o Estado. Grande parte da população era negra, e o compromisso
com a cidadania era muito pequeno, pois as elites se
confundiam com o Estado. Os demais eram ou muito
pobres e explorados - essa era a condição no Nordeste - , ou escravos. Essa era, portanto, a razão de
ser da opressão policial.
O Sr. Romeu Tuma - Senadora Benedita da
Silva, permite-me V. Ex~ um aparte, quando possível?
A SR! BENEDITA DA SiLVA- Logo a seguir,
concederei um aparte a V.~Depois da escravidão e com o advento de uma
pequena classe média citadina, quase não houve alteração das elites, e, de forma clara ou indireta, os
militares orquestraram a questão da segurança pública no Brasil. Ampliou-se, então, o conceito do
compromisso da polícia com o Estado. A Campanha
do Contestado, em Santa Catarina, e a de Canudos
são exemplos. O s~.:rgimento do cangaço mostra a
reação e a ligação direta dos coronéis com a polícia,
comprometida com os interesses desses, transvertida em defesa do Estado.
Concedo um aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma - Desculpe-me interrompê-la, mas eu estava ouvindo o discurso de V. E~
em meu gabinete e vim o mais rápido possível. Em
primeiro lugar, pela importância do seu pronunciamento e, em segundo lugar, porque hoje me inscrevi
para !alar, na mesma linha de V. ~. sobre o "São
Paulo sem Medo". Esse programa, organizado pela
Rede Globo em parceria com o Departamento de
Não Violência da Universidade de São Paulo, praticamente desenvolve esses temas que V.~ traz ao
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nosso conhecimento. Tenho que elogiar V. E~ por
es_sa preocupaçã-o-pérmanente c-om alguns asoectos
que dize-m respeito ·a-aaadaniae à segurança do inâiviauo~ que;ameu ver, é uma das peças de que a
sociedade tanto precisa. Infelizmente, os homens de
· · óem-vl\lem prisioneiros- do medo, tantas são as circunstâncias e o estresse que afetam o seu comportamento. Não é só abarididagem que anda pela rua,
·são vários fatores. V. Exª levanta esse aspecto com
muita inteligência e com profundo conhecimento. Tenho certeza de que, se for Governadora do Rio de
Janeiro, V. E~ praticará essas teses para téntar modificar um aspecto que tanta angústia traz ao Rio de
Janeiro. Trata-se de um tema importantíssimo. Associo-me a V. E~ e, se permitir, sugiro que conversemos depois sobre esse tema, sobretudo no que diz
respeito a esse eixo São Paulo/Rio de Janeiro. Em
relação a esse debate, inclusive nos aspectos de direitos fundamentais do homem, direitos humanos poderíamos conversar com o Secretário José Grf
gori. Se V. E~ me permitir, podemos fazer atgur .-.•
coisa em conjunto, quem sabe uma Comissão E· .. ecial, para tentarmos orientar o prosseguimentr jesses projetes, como o de V. Ell."' e outros que c-.rrem
na Casa. Quero cumprimentá-la por isso, Semodora.
A SR! BENEDITA DA SILVA-· .l>.gradec..: s. V.
E~ pelo aparte, Senador Romeu luma, conhec.-d::;•
profundo da questão da segurança. V.~ sab< 7· ;
é preciso respaldar essas lnlci<ltivas - V. ;:;:c ,- _
trouxe a esta Casa e vai fazê-t-:> novam<ente O?. :::b!.lna. De antemão, V. Ex1 te;r, ·::; nosso apoio, em :::1..:~
pese o jornal O Globo estar tratando nesss morr:3;:to da questão em São Pa<Jiu -já o íez em "e!&.ção <'.·::>
Estado do Rio de Janeiro. Agora, 0 jomai c:; !Jie; ,;:;t.
essa contribuicão. c~mo berre enfatize~~ ::om a. ,·et!rasentação dessas autorictadõs, inciusive com 2. T?.Pr,:
sentação do Govemo, que nos dá condição às, ~r;,.
bém no Legislativo, no Senado ;; na Cá!!lara, respaldar os projetes i6. existentes.
·

É important:~ tra~·a:mcs debates sobm ternas
dessa naturez<', f>Ofq\JS r.:~o q:~sremos de ;erma nen"hüma desaufc~itRf--:-:o Estt::~c no ql!s diz r~soet:::: E.

e

sua competêncic. O que quertlrrios fortalecer u estado, fortalec ·ndo as suas ini~iativas: é o~icca-lo
realmente come l!de!"lnça i)ara rasclvat problemas
que são natur· i~; de uma SO;~iecade como a nessa..
Também ·;&o nuerem:::s ::;ue a Polícia veja em
nóS, noS riõSsts·-~roni!nclam~ntos contunó3::ts·::: em
relação às arbitraneàades que ççme!e, ':l.dve~s:ir -;~
. Aó contrário, lutamos para que ;;;e tenha u'na po\:•·
de segurança que dê também a Pc.lfcia segw:sr ..
para que se tenha urr.a doutrina e urna pr::i.tica que
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possa assegurar-lhe um bom salário, equipamentos,
um novo relacionamento, a fim de que se tenha instrumentos e se veja o cidadão como sendo o seu
próximo, a quem ela deve proteger, indiferentemente
da sua classe social, do seu gênero ou da sua raça.
É isso que· estamos buscando. É isso que o
•Rio em Paz" fez, através do jorrfàf O Dia. Isso foi
bom e saudável, mas queremos também que isso se
traduza em ações concretas, baseadas em dados e
informações que já temos. O Dia levantou propostas
que poderemos implementar, iniciativas do Poder
Legislativo e da sociedade civil. Nesse foro, houve
ausência total de decisões e de iniciativas de políticas públicas, porque não se fez esse debate, não
houve participação da população, de um segmento
da sociedade. Quando isso acontece, os documentos de resuftados viram peças para bibliotecas, mas
não ações concretas no sentido de reformular o papel do Estado, a sua relação com a sociedade e o
compromisso que os Poderes constituídos têm para
uma renovação, uma modificação e uma transformação dos direitos no nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro, por
20 minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Pr.. <;idente, Sr"s e Srs. Senadores, constantemente
estamos trazendo ao conhecimento do Congresso
Nacional, especialmente do Senado Federal, os problemas das regiões mais carentes deste País, sobretudo lutando contra as desigualdades regionais que,
a cada momento, se acentuam mais neste País.
Dessa forma, estamos tentando resolver os problemas estruturais do Centro-Oeste, sobretudo do Estado de Mato Grosso, através dos meios de comunicação e de transportes mais apropriados para uma região tão distante, entretanto-tão-prOdutiva, como é o
caso de Mato Grosso.
Já falamos sobre os rios Paraná/Paraguai, os
rios Madeira/Amazonas, o rio Tapajós, a BR-163,
que passa pelo Estado de Mato Grosso. Desta fefta,
estamos preocupados com o Vale do Araguaia, no
Estado de Mato Grosso, com os Estados de Goiás e
Tocantins, assim como com os Estados do Pará e
do Amazonas, e, sobretudo, com a Hidrovia Araguaia-Tocantins.
Em recente pronunciamento que fiz desta tribuna, destaquei que os centros dinâmicos de um país
assim o são porque foram beneficiados pelas cir-
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cunstâncias e por esforços dos governos. Por conseqüência, as regiões deprimidas, em geral, se encontram nesta situação, porque não vêm recebendo
o devido estímulo e apoio por parte dos governos.
Recentemente, estive em visita à região do
Valedó Araguaia, na região nõrnesteae Mato Grosso. Impressionou-me profundamente a grave crise
que atinge essa região e, o que é pior, o clima de
desmotivação e desalento por parte dos empresários
e da população em geral. Uma região que, além de
contar com vantagens em termos de clima, possui
extensas áreas de terras de boa fertilidade, próprias
para a agricultura e para explorações agropecuárias.
Em realidade, é uma região que deveria ser um
importante pólo produtor de alimentos e. matérias-primas para o Brasil, mas que lamentavelmente se encontra em deprimente situação de completo abandono e descaso.
Para ilustrar essa crise, gostaria de citar que,
na presente safra, o Banco do Brasil, na Agência de
São Félix do Araguaia, importante pólo de desenvolvimento dessa região, financiou somente 200 hectares de lavoura de arroz apenas para dois produtores.
Isso porque as normas existentes impedem o financiamento, inclusive pela falta de armazéns credenciados pela Conab na região.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as exigências para financiamentos com recursos do Fundo
Constitucional do Centro-Oeste - FCO - também inviabilizam financiamentos, pois condicionam à aquisição, por exemplo, de animais Puros de Origem,
que não são recomendadas na região em virtude
das limitações que impedem o desenvolvimento de
uma pecuária mais tecnificada.
O Brasil não pode se desenvolver no seu todo
com a existência de bolsões de abandono, como é o
caso do Vale do Araguaia. Os Governeis não podem
desconhecer a triste realidade existentano Vale do
Araguaia, relegado ao completo abarídÕno.
O Vale do Araguaia, na expressão do incansável defensor e lutador em prol do desenvoMmento desse Vale, o amigo e companheiro Francisco Monteiro, é,
em realidade, o verdadeiro "Vale dos Esquecidos".
Sem dúvida, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as carências, em termos de infra-estrutura no
Vale do Araguaia, têm inibido o processo de exploração econômica das enormes riquezas ali existentes
e o aproveitamento das enormes potencialidades de
suas terras para a exploração agropecuária.
E, nesse particular, na origem da grave crise
que atinge a região, está a deficiente rede de transporte, que se assentá basicamente numa malha viá-
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ria limitada e em péssimas condições de conservação, em muitos trechos praticamente intransitáveis.
Diversos estudos já foram feitos dessa região,
dentre os quais destaco o Projeto de Desenvolvimento Integrado da Região Araguaia-Tocantins, desenvolvido com o concurso das melhores equipes de
vários Ministérios, consultoras privadas, universidades, com a cooperação de técnicos da OEA e dos
Estados do Pará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e
agora do Tocantins.
Esse projeto, apresentado depois de cinco anos
de estudos, com um gasto de cerca de US$15 milhões, apontou um amplo leque de sugestões, até então
praticamente não implementadas pelos governos.
Inserida nessa sugestão encontra-se a implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins, que constituí
inclusive uma antiga reivindicação da região, pois o
transportE\ por esse sistema irá baratear os custos
de escoamento dos produtos originários das áreas
de influência desses rios.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Carlos Bezerra - V. Exª aborda um
tema de suma importância não só para o Mato Grosso, nosso Estado, mas para todo o Brasil. Realmente essa região do Araguaía, que abrange -não só o
Estado de Mato Grosso, mas o de Tocantins e o do
rará, é uma das mais ricas do Brasil. Porém, não
produz mais por falta de infra-estrutura; é essa ma·
nia de o Brasil olhar apenas para o Centro-Sul e deixar de investir no seu interior. A hidrovia AraguaiaTocantins, a que V. Exª se refere como uma obra
fundamental, realmente o é. De todas as hidrovias
brasileiras, considero-a a mais importante por atender uma vasta região: Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão. Com
relação à agricultura, aos produtos agroindustriais da
nossa região, que já têm uma maior produtividade
em função das condições climáticas - produzimos
mais e com melhor qualidade, grãos principalmente
- , resolveremos a questão do frete, que é o nosso
calcanhar-de-aquiles, nosso ponto de estrangulamento. Através da hidrovia, esses produtos serão os
mais baratos não só no Brasil mas no mundo. Ninguém conseguirá competir com o Brasil em matéria
de produção agropecuária e agroindustrial. Portanto,
esse é um tema da maior importância. Deveria ser
prioridade número um do Governo. O Governe-está
encarando o problema, mas não com a ênfase que
V. Exª e eu desejaríamos, ou seja, que esse assunto
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fosse abraçado com maior apreço e afeição. Mas, de
qualquer modo, saímos do letargismo; saímos do
"rodoviarismo" e começamos a fase do transporte intermodal - até que enfim! - das ferrovias e agora
também das hidrovias. Portanto, esse assunto é de
extrema importância. Parabenizo V. Exª pela oportunidade do seu pronunciamento. Muito obrigado, nobre Senador, pelo apart_e.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
nobre Senador Carlos Bezerra. V. Exª, que foi Govel11adofâ0 Estado de Miúc)Grosso, conhece muito
bem o drama vivido naquela região central do Brasil.
Apesar de estar próxima dos centros consumidores,
ela ainda está impossibilitada de ali receber apoio,
·--com mais tranqüilidade e eficiência, através dos insumos que ali poderão chegar, bem como a produção que poderá ocorrer na região.
O exemplo já está lá: a empresa Ceva!, que, ao
incentivar a produção de soja na região de Canarana e
Água Boa, já conseguiu extraordinários resultados. O
produtor que, em anos anteriores, vendia a sua produção de soja por R$6,00, R$7,00 ou R$8,00, no máximo, a saca, hoje já está recebendo, por saca,
R$12,00, R$13,00 e até R$14,00. Isso se deve ao fato
de que, ainda com muita dificuldade, o rio Araguaia - a
partir do rio das Mortes- e o rio Tocantins já começarem a transportar a nossa produção. Muito obrigado,
nobre Senador. Incorporo, com -muito prazer, o aparte
de V. Exª ao nosso modesto pronunciamento.
Recentemente, o Brasil assistiu à inauguração
da Hidrovia Madeira-Amazonas, que irá viabilizar a
exploração de amplas áreas de terras no noroeste
do Mato Grosso, em Rondônia, Acre e parte oriental
do Amazonas. Uma iniciativa desenvolvida em· parceria, entre o setor público e o setor privado, que irá
alterar a matriz viária tradicionalmente adotada no
País, ao permitir que o escoamento da produção
seja feito pelo norte, "virando de cabeç"!_ para baixo•
o mapa do Brasil.
·
·É chegado o momento de o Governo Federal
dar a devida atenção e apoio para que essa experiência se repita no Vale do Araguaia, tirando essa
região do esquecimento e do abandono.
Os estudos técnicos estão desenvolvidos, inclusive os fluxogramas de carga, que mostram as
possibilidades -de escoélmento, num primeiro momento, de cerca de 70 milhões de toneladas de grãos e a viabilidade desse empreendimento.
A implementaçªo da bidrovia_Araguaia·Ioc.antins está na dependência da execução de obras para
tomar os rios Tocantins e Araguaia, e mais acima o
rio das Mortes, totalmente navegáveis desde Goiás
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e Mato Grosso·, neste Estado, no trecho do rio das
Mortes, até Belém, a um custo da ordem de R$250
milhões.
Numa etapa posterior, é fundamental a retomada das obras de conclusão das eclusas de Tucuruí,
para minimizar os custos de transporte, pela eliminação dos transbordos e a possibilidade de aproveitamento de cargas, em geral de retomo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há
dúvida de que a implantação da hidrovia AraguaiaTocantins irá mudar a economia dessas regiões e o
futuro do País.
Esse empreendimento, Sr. Presidente, gerará
benefícios diretos a 228 municípios de sete Estados,
numa área total de cerca de 20 milhões de hectares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao trazer a este Plenário este tema, quero conclamar aos
meus Pares desta casa e ao Governo Federal para
que dêem a esse projeto o devido apoio, para que,
por seu intermédio, se possa dar o necessário impulso à região de influência dos rios Araguaia e Tocantins e, assim, reduzir a vergonhosa desigualdade
existente entre essa região e o Centro-Sul do Brasil.
O Sr. Mauro Miranda - Permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO - Pois não, nobre
Senador Mauro Miranda, digno representante do Estado de Goiás e estudioso da área de transportes
deste Brasil afora.
O Sr. Mauro Miranda - Muito obrigado. Senador Jonas Pinheiro, o discurso de V. Ex" é de importância vital para nós do Centro-Oeste. Há dois dias,
o Senador João Rocha, de Tocantins, falava da importância de continuar a ferrovia Norte-Sul, fazendo
um discurso dos mais inflamados, quase que para
comemorar, de uma forma triste, que há dez anos
essa obra se iniciava, estando hoje paralisada. Ontem, falei também da importância da interligação
dessas áreas, e V. Ex", hoje, vem com seu discurso
aprofundando na área de hidrovias e fazendo um levantamento especial da hidrovia Araguaia-Tocantins.
Gostaria que o Presidente da República percebesse
o sentimento da nossa Região, do Centro-Oeste, a
vontade imensa que temos de crescer e desenvolver; e só cresceremos, só desenvolveremos, só teremos competitividade se modernizarmos essa estrutura. Isso vem da época de Getúlio Vargas, com a
abertura das primeiras estradas; depois a de Juscelino Kubitschek e o trabalho do ex-Presidente José
Samey; mas precisamos de um trabalho efetivo e
grande, de uma paixão política enorme e da vontade
da nossa região, que tanto quer crescer. Parabenizo
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V. Ex"; a união dos nossos pronunciamentos: o do
Senador João Rocha, de V. Ex" e também do meu
ontem, mostra a paixão que temos e a vontade
imensa do povo do Centro-Oeste de ter direito ao
desenvolvimento nacional. Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
Senador Mauro Miranda. Incorporo, com muito prazer, o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento.
Encerro dizendo que a grande preocupação
dos produtores amE!ricanos e dos europeus é exalamente viabilizar o Centro-Oeste brasileiro. Hoje, em
países como os Estados Unidos, a diferença de frete
nas várias regiões produtoras não vai além de 4%.
Nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde se produza, a diferença de frete de um local para o outro é
de apenas 4%.
Pois bem! No Brasil, na Região Centro-Oeste,
sobretudo na área de fronteira, estamos produzindo
com um valor diferencial de até 25%, que é a diferença do custo do frete entre as regiões de fronteira
e as áreas onde se produz mais próximas dos portos
ou dos centros consumidores.
Com o trabalho que estamos desenvolvendo,
Senador Mauro Miranda, pedindo ao Poder Executivo que ajude o Centro-Oeste, queremos diminuir
essa diferença dos valores dos transportes não em
4%, mas em 8%. Nesse dia, com certeza, o Brasil
será o maior produtor de alimentos do mundo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro , o Sr. Geraldo Melo, t<~ V'JCe-Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre SeríádÕr Lúcio Aicântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda, que dispõe de até 20 minutos para o seu
pronunciamento.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, estamos num mundo e numa época
em que a interação se faz necessária em todos os
aspectos do desenvolvimento humano: científico e
tecnológico, cultural, social e, prioritariamente, nos
dias atuais, naquilo que configura as relações comerciais, aquelas que são responsáveis pela geração
e circulação de riquezas, as quais poderão ser trans-
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formadas, em seguida, em benefícios para aqueles
que as produzem e para os seus concidadãos.
Todos temos acompanhado pelos meios de comunicação, por outro lado, a divulgação do esforço
que os países têm feito, nos últimos anos, para incrementar e agilizar as trocas de produtos e serviços
de forma racional e para reduzir os custos, tomando
viável o acesso a esses bens por um número sempre crescente de usuários.
Assistimos, então, a criação e efetivação de
um bloco formado por nações de interesses conjuntos na Europa; sabemos da existência de um bloco
asiático com finalidade semelhante; e, nas Américas,
temos, estranhamente, a existência de dois blocos
distintos: o Nafta, que se compõe de países da América do Norte, e o Mercosul, que abrange alguns dos
países da América do Sul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), com franca disposição de incorporação de novos integrantes, já com a intenção manifestada, entre eles, Chile e Bolívia, cujas negociações já se encontram em estado mais adiantado.
Mas essa associação entre países vizinhos
vem contrariando alguns interesses dos mais poderosos, devido à perda de mercado para os produtos
gerados em seus domínios, caso indiscutível dos Estados Unidos, e este é, seguramente, um dos fatores
que resultaram na proposta de criação da Área de
Livre Comércio das Américas - Alca, que vem ganhando força a cada dia que passa. A posição brasileira, como vem sendo defendido pelo Ministro das
Relações Exteriores, Embaixador Luiz Filipe Lampreia, prevê o fortalecimento das relações interamericanas e o crescimento do comércio e dos fluxos de
investimentos intra-regionais como instrumentos do
objetivo mais amplo de uma melhor inserção da economia brasileira na economia internacional.
Sr. Presidente, SM e Srs. Senadores, sabemos todos que não será fácil a tarefa de realizar a
constituição da Área de livre Comércio das Américas, e isso já ficou demonstrado no primeiro dia d,e
discussões no encontro que acontece durante esta
semana na cidade de Belo Horizonte. Esse encontro
aparece como um passo importante na direção à
meta almejada, mas coloca a nu as divergências, algumas delas profundas, em relação ao cronograma
e à forma de efetivação do acordo.
Julgo importante, para o esclarecimento
dos nobres Colegas, mencionar alguns itens pinçados de um editorial da Gazeta Mercantil de
hoje, 14 de maio de 1997. Depois disso, Sr. Presidente, peço a transcrição integral deste mesmo
editorial:
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'Essa associação terá sentido se permitir que as questões de interesse tanto dos
países mais desenvolvidos como dos que
ainda se encontram em processo de desenvolvimento sejam efetivamente resolvidas,
de modo equilibrado e equânime.
Não poderemos definir caminhos que
impliquem a liberalização do fluxo de comércio sem que se defina também o fim dos
protecionismos governamentais dos países
mais avançados.
(... )
É importante ressaitar, no quadro das
negociações anteriores ao encontro de Belo
Horizonte, alguns pontos de entendimento
muito importantes:
1. a regra de consenso das decisões
negociadas;
2. a compatibilidade com a Organização Mundial do Comércio (OMC);
3. a regra de que nada estará acordado enquanto tudo não estiver acordado (sin·

gle unclertaking); e
4. a definição de 2005 como data de
entrada em vigor do esquema que for possível negociar.

É fundamental que o Mercosul defenda o cronograma definido no início das negociações pela implantação da Alca, para impedir que pressões externas de países mais poderosos economicamente sobreponham-se aos objetivos de desenvolvimento integrado dos que se encontram em estágio inferior de
desenvolvimento.
Outra preocupação importante e que tem muito
a ver com o Estado de Goiás, que tenho a honra de
representar nesta Casa, está manifestada no informativo semanal da Confederação Nacional da Agricultura, denominado Agropecuária Agora, datado de
13 de maio de 1997, do qual me permito -citar alguns
tópicos:

·o setor agropecuário brasileiro pretende que o acordo para a criação da Área de
Livre Comércio das Américas (ALCA) seja
precedido da eliminação de subsídios e barreiras tarifárias que impedem o acesso dos
produtos nacionais aos mercados dos países desenvolvidos...
Os produtores nacionais receiam que,
novamente, as negociações ocorram como
na formalização do Mercosul, quando eles
apenas foram comunicados das decisões firmadas entre os países.
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As propostas do setor agrícola constam do documento Coalizão Empresarial
Brasileira, que servirá de base para a integração comercial das Américas. As lideranças rurais entendem que, ao contrário do
que ocorre em nível mundial, a integração
das Américas precisa ter em conta que o comércio agrícola é a peça-chave do esquema. Isto porque é na área agrícola que os
países em desenvolvimento têm condições
de competir. •
Sr. Presidente, Sr-Bs e Srs. Senadores, é indiscutível que a constituição da Área de Livre Comércio
das Américas reveste-se da maior importância, mas
precisamos estar muito atentos ao que acontece
nessa reunião de trabalho que se vem desenrolando
em Belo Horizonte nesta semana, para que os interesses dos poderosos não se sobreponham aos daquEdes que lutam para atingir um patamar mais elevado no conceito económico, o que reverterá, sem
sombra de dúvida, na melhora dos seus indicadores
de desenvolvimento social, com mais emprego, mais
saúde e melhor educação para os seus povos, em
conseqüência do aumento da produção voltada.para
o intercâmbio com os consignatários dos acordos e
a .geração de recursos, que possibilitará a sua ascensão no conceito das nações.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MAURO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Jomal Gazeta MercanUI 14-5-97

Pág.1

Editorial

ALCA:. MANTER OS COMPROMISSCS ASSUMIDOS
A reunião de Área de Uvre Comércio das Américas
(ALCA), que se realiza em Belo Horizonte, é um mamo nas relações comerciais interamericanas.
Ela propicia a oportunidade da discutir e avaliar a metodologia e o cronograma das negociações para a efetivação de Alca.
Essa associação terá sentido se pennitir que as questões
da interesse tanto dos países mais desenvolvidos como dos que
ainda se encontram em processo de desenvolvimento sejam efetivamente resolVidas, da modo equilibrado e equânime.
Não poderemos definir caminhos que impliquem a liberalização do fluxo de comércio sem que se defina também o fim dos
protecionismos governamentais nos países mais avançados.
Queremos uma Alca ativa e importante, mas jamais poderemos aceitar pressões que nos remetam a um passado contencioso, em que interesses menores conbibuíram para distorcer os
verdadeiros objetivos da liberação do comércio entre as nações,
que são aprofundar a eficiência econômica e elevar a qualidade
de vida dos povos.
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É importante resSaltar, no quadro das negociações anteriores ao encontro de Belo Horizonte, alguns pontos de entendimento muito importantes:
··
1. a regra de consenso nas decisões negociadas;
.
2. a compatibilidade com a Organização Mundial de Comércio (OMC);
3. a regra de que nada estará acordado enquanto tudo não
estiver acordado (single undertaking);e
· · ·•
4. a definição de 2005 como data de entrada em vigor do
esquema que for possível negociar.
.•.
Alguns pafses vêm pressionando para alterar esses entendimentos, inclusive em relação às datas já estabelecidas. O Mercosul certamente manterá a fimie disposição de pràservar o cronograma originalmente definido. ·É preciso colocar claramente alguns pontos que explicam r)OSS8 posição. São eles:
• o MercosÚI constifui uma união aduaneirà 'qoo impulsionou vigorosamente o comércio entre os países-membros. Passamos de US$4 bilhões em 1990 para US$16 bilhões em 1996. De
1990 a 1996, as elq)Ortações do Mercosul para.os.palses nãomembros passarani de US$42 bilhões para US$56 bilhões. As
importações aumentaram 120%, passando da US$25 bilhões
para US$55,1 bilhões, o que confinna as caraCterfSticils do Mercosul como om bloco aberto ao comércio.
• Estamos negociando acordos ~ outros Jl!llses da América do Sul e outros que ainda não definiram a VEKdedelra extensão desse bloco.
· ··
· · · •••· · · · ·
• No plano extra-hemiSférico, o Mercosul dá muita relevância aos entendimentos com a União Européia. seu pdncipal parceiro comercial.
• É preciso om certo ilinipo para ·que se consolidem os
acordos existentes e para que o Mercosul
ef9tiviunente estar. adequadamente preparado para uma ação tão ampla como a
pmvista para a Alca.
. .
·
• Ao mesmo tempo. é preciso ter presentes ~ obrigações
já ·definidas no nível de OMC, as quais, por si sós; já representam
grandes desafios para os próximos tempos.
· ·
O fim da bipolarização mudou funclamentalmante a relação
entre as nações. Hoje. o r~acionamento vertical cedeu lugar à
formação da blocos sub-regionais que buscam sua identidade.
parcerias e alianças consistentes. O Mercosul está' nesse caminho e vai ter sua importância consolidada nos próximos tempos,
pois. esse é o desejo de nações livres e soberanaS que o compõem. Os tempos mudaram mais rápido do que multçs,~Da mesma fonna que optamos firmemente. pela democra·
cia, péla eConomia da mercado e estamos ajustando o perfil do
Estado à nova realidade que vivemos. temos de dizelcclaramente
que· o Mercosul é nossa prioridade principal, pois nossa união não
é apenas aduaneira. comercial e financeira. N6a..temos a consciência da necessidade da integração entre noSsos povos, social
e culturalmente. Ternos histórias parecidas, sonhoS e Obietivos a
desenvolver em comum, sem hegemonias e sem bemliras. tma
consciência do nosso potencial na medida em que~ juntose disso não poderemos abrir mão, indepenclenten)e da grande
irnj:xxtância que seinpre i:laremos àS parcerras interamericanaS,
bem corno aos laços com a União Européia e o Fórml de Cooperação Económica Ásia/Pacífico (APEC), com vistas aos grandes
desafios que todos ainda enfrentaremos. (Versões em inglês e
em espanhol deste editorial na pág. 2)

possa

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
V. Ex- dispõe de 20 minutos.
··
.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pro.,
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo a tri·
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buna desta Casa hoje para dizer da minha preocupação com o movimento que recrudesce em nosso
País e que tende a agravar-se.
Recebi de alguns dirigentes do Incra, no Estado do Tocantins, a notícia de que, nos últimos dias,
já foram invadidas 22 propriedades só na região norte do nosso Estado e que se prepara uma onda de
novas invasões, que deverá ultrapassar cerca de
cem propriedades rurais. E as propriedades rurais
que já foram desapropriadas pelo Incra, até hoje não
tiveram sua solução definida, ou seja, o Governo
ainda não fez o pagamento que deveria ter feito aos
seus ex ou ainda proprietários, não sabemos.
O fato é que algumas fazendas são invadidas e,
depois, por meio de reintegração de posse, são desocupadas. A demora na tramitação dos processos, no
âmbito do Ministério Extraordinário de Política Fundiária e do Incra, faz com que os membros do Movimento
dos Sem-Terra voltem a invadir as fazendas.
Temos notícia de fazendas já invadidas mais
de duas ou três vezes. Parece-me também - isso é
mais preocupante -·que proprietários rurais começam a entender-se e, quem sabe, armar-se, para defender as suas propriedades.
Ontem, tive a oportunidade de ter uma audiência com o Ministro Extraordinário da Política Fundiária. Gostaria de dizer, deste microfone, que tivemos
a oportunidade de enaltecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministro Raul Jungmann. Causa-nos admi~ção a maneira como S. Exl' tem tratado esse problema, que penso ser a maneira mais
consentânea com a realidade da questão fundiária
em nosso País. S. Ex' tem se recusado a negociar
com membros do Movimento dos Sem-Terra quando
existe invasão de propriedade. Mas parece-me, Sr.
Presidente, que os apelos do Ministro Jungmann e
do Presidente Fernando Henrique Cardoso têm-se
perdido e não têm sido atendidos pelos membros
desse Movimento.
Como já dissemos desta tribuna, existem dois
movimentos dos sem-terra. Um deles é aquele que
apoiamos, ao qual o Congresso Nacional tem dado
todo e irrestrito apoio - e está aí a prova, corno a criação do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, o
rito sumário para desapropriação, a supertaxação dos
imóveis improdutivos. Mas continua a verifJCar-se essa
onda de invasões, sobretudo no campo.
Ontem, Sr. Presidente, ouvi, em um noticiário
de televisão, que já existem em São Paulo 50 mil
sem-teto cadastrados, que já estão invadindo as residências vazias e, creio eu, até residências vazias
para reformas.
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Portanto, Sr. Presidente, acho que está na
hora de o Presidente Fernando Henrique, que poderá ser reeleito, tomar as providências no sentido de
fazer com que a Constituição do País vigore efetivamente, que as leis sejam respeitadas, evitando, assim, que haja cada vez mais mortes com relação à
questão fundiária.
Sr. Presidente, está existindo uma onda deliberada contra o Ministro da Agricultura. Estão considerando S. Exl' um criminoso por estar atendendo às
emendas dos Parlamentares. Estes, buscando beneficiar os seus Estados de origem, apresentam
emendas ao Orçamento, que estão sendo aprovadas.
Os burocratas e tecnocratas de plantão, entretanto, estão se insurgindo contra o Ministro Arlindo Porto pelo
fato de S. Exl' estar dando certa prioridade no atendimento às emendas desses Parlamentares.
Sr. Presidente, não sei a quem interessa essa
difamação, essa onda de protesto deliberada que
objetiva desestabilizar o Ministro da Agricultura, um
homem que honra esta Casa. Conheço S. Exl' há
mais de 15 anos, antes mesmo de ser Prefeito da
Cidade de Patos de Minas, uma das cidades mais
bem administradas deste País. Também tivemos a
oportunidade de conhecer o seu trabalho aqui nesta
Casa.
O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V. Exl'
um aparte, nobre Senador Carlos Patrocínio?
O SR. CARLOS PATROCfNIO- Permito com
muita honra, eminente Senador Valmir Campelo.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Carlos Patrocínio, quero me associar a V. Exl' na defesa
do Ministro Arlindo Porto. Aliás, eu não diria nem defesa, V. Exl' apenas transmite a esta Casa algo que
todos sabemos: o Ministro Arlindo Porto, convivendo
conosco há, praticamente, dois anos, como Senador
da República, tem demonstrado, em tod()s os momentos, competência, honestidade e· fransparência
e, acima de tudo, nobre Senador Carlos Patrocínio,
através da sua simplicidade, da sua humildade, tem
demonstrado um trabalho sério que não é festejado
pela mídia, mas que já traz resultados positivos para
o nosso País. Ternos um Ministro voltado para a Nação. S. Exl' não faz alarde nem muita propaganda,
mas possui muita competência. Quero me associar
às palavras de V. Exl não na qualidade de Líder do
PTB, Partido ao qual pertence o Ministro, mas corno
companheiro do Senador Arlindo Porto. Temos que
valorizar as pessoas honestas, trabalhadoras, e não
aquelas que, em virtude de outros interesses, tentam
derrubar um Ministro de Estado que vem cumprindo
com a sua obrigação, trabalhando com honestidade

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~--~-~-~-~-~--~-~-------------------------------
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e transparência. Meus parabéns a V. Ex". O Brasil
precisa de homens como Arlindo Porto; nós precisamos de um Ministro da Agricultura da competência e
da envergadura do Senador Arlindo Porto.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - A
Mesa pede licença ao orador para prorrogar o início
da Ordem do Dia por 15 minutos, a fim de que V.
Ex" conclua o seu pronunciamento e ainda possamos ouvir os Senadores Lúcio Aícãntara e Ney
Suassuna, que estão inscritos para comunicações
inadiáveis.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Nobre Senador Valmir Campelo, V. Ex- faz muito bem quando
diz essas palavras a respeito de seu companheiro
de Bancada e, conforme ressaltou, não o faz apenas
por isso. Nós, que conhecemos o Ministro Arlindo
Porto, nosso companheiro no Senado Federal, podemos assegurar que poucas vezes tivemos um Ministro tão identificado com o campo, tão simples em
suas atitudes e tão devotado à causa da agricultura
em nosso País. Portanto, S. Exll recebe nossa irrestrita solidariedade, nosso apoio e, creio, também de
todo o Senado Federal.
O Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me V.Ex- um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com prazer,
ouço V. Ex".
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Carlos
Patrocínio, gostaria também de me referir ao Ministro Arlindo Porto, e o faço como profissional da área
da agricultura e como colega, mas, sobretudo, em
defesa da agricultura brasileira. Tenho dito que o Ministro Arlindo Porto entrou com sorte no Ministério,
pois, graças à credibilidade e ao apoio desta Casa, o
Ministro já começou ajudando no programa de securitização da dívida dos produtores. Foi em função
disso que no ano passado tivemos uma safra recorde e este ano já estamos com uma safra muito boa.
S. Ex", com a sua credibilidade, comandando o Ministério da Agricultura,, com as suas ações - como
disse o Líder Valmir Campelo - simples, com muito
humildade, tem de fato conquistado a confiança desta Nação, sobretudo a confiança da área rural brasileira. É com essa confiança, sem arrogância e com
muita humildade que a agricultura haverá de vencer,
que o Brasil se tomará, de fato, o celeiro do mundo.
Pois bem, a campanha que se move contra o Ministro Arlindo Porto, não sabemos de onde vem, mas
se o fato for pelas simples emendas ao Orçamento,
em se tratando de eletrificação rural, uma atividade
tão desejada, solicitada e tão necessária no meio rural brasileiro - como disse o próprio Ministro Arlindo
Porto - , se isso é crime, S.Ex" haverá de continuar
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cometendo-o, porque, com isso, estará prestando
um grande serviço ao Brasil, sobretudo, ao meio rural brasileiro.
O SR. CARLOS PATROCfNIO - Agradeço o
aparte do eminente Senador Jonas Pinheiro, um dos
mais importantes membros da Bancada Ruralista do
Congresso Nacional, que conhece muito bem, conforme assevera, o Ministro Arlindo Porto. parece que·
quando a agricultura começa a dar certo, eminente
Senador, alguém tem que atrapalhar. Entretanto, todos sabemos o conhecimento de que é. portador o
eminente Ministro Arlindo Porto.
Vim a esta tribuna exatamente para questionar
se é crime liberar emenda de Parlamentares, porque
não entendo assim. Já foi á!Wigado pela imprensa que
a emenda tal beneficiou o proprietário tal, conforme
disseram a meu respeito. Deverei escrever'uma carta
ao jornal mencionado convidando-os a conhecerem a
emenda de eletrificação rural que arrumei para o meu
querido Estado, como faço todos os anos.
Não sei se é crime uma emenda benefiCiar a
propriedade de um Senador, pois, pelo menos as
pessoas que moram nessas fazendas têin ·o direito
de ter luz, geladeira, etc.~ Todos nós pretendemos
melhorar o padrão de vida do nosso povo; principalmente o do povo da área rural.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me· v. Ex" um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCfNIO - Cor1cedo o
aparte ao eminente Senador Carlos Bezerra.
O Sr. Carlos Bezerra - Quero expressar minha
solidariedade ao Ministro Arlindo Porto, mas a questão de S. Ex" faz aflorar algo que está acOntecendo
no Governo, ou seja, setores subalternos do Ministério estão mandando mais do que o próprio~ Ministro,
estão tendo força dentro do Palácio do Plànàlto.lsso
não acontece em um só Ministério, esse .problema
ainda acontecerá em outros. Acontece~rimeÍro no
Ministério da Agricultura, mas, à bocá pequena, se
comenta que em vários Ministérios existem pessoas
em cargos importantes mandando mais do que os
Ministros, comandando realmente o Ministério, enquanto os Ministros não passam de rainhas da Inglaterra. "Quando a coisa é farta demais a j)essoa empacha", como dizem lá na minha terra. Então, estão
mandando, mandando e o potler vai subindo à cabeça. Estamos vendo os escândalos. Há poucos dias,
um Ministro declarava que precisava conversar nu,
pelado, em uma sauna com Deputados. Agora surge.
insinuação de que o Ministro estaria envolvido no escândalo da compra de votos para reeleição. Isso é ·
algo danoso para o País. Quero prestar a minha soli-
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dariedade ao Ministro Arlindo Porto, que é um homem
sério, companheiro nosso de Senado, e falar ainda sobre o assunto .que V. Ex!' traz hoje ao plenário, que é
da maior importância, qual seja a questão das invasões desordenadas no País. V. Ex!' revela a ocorrência
de invasões de casas em São Paulo, o que é um fato
grave. O País não pode viver com esta política econõmica de recessão e de concentração de riqueza. O •x•
da questão está aí: o Brasil democratizou-se, acabamos com o regime militar, mas a política econõmica e
social continua praticamente a mesma. A não ser na
questão da reforma agrária, em que se avançou um
pouco neste Governo, de resto, nós vivemos no regime dos banqueiros, dos grandes e!Tllresários, que ganham cada vez mais, até do que na época da inflação,
com mais concentração de riqueza e aumento dos problemas sociais. Hoje, são invasões de casas e de terras; amanhã; serão invasões de. supennercados, e a
badema vai se instalando no País e as instituições vão
decaindo. Então, é necessário, é fundamental, que o
Governo reveja a política econõmica, que faça mudan·
ças urgentes, principalmente na política financeira e
que mude com urgência essa política bancária que
está aí, que mude esta questão da dívida interna, que
é um câncer comendo as vísceras do· Pafs. Só este
ano, vamos pagar quase trinta bilhões de juros para a
agiotagem, para os banqueiros,. enquanto o investi·
manto do Pafs não chega a dez bilhões, está na faixa
dos oito ou nove bilhões - não deve acontecer nem o
que está previsto no Orçamento, grande parte não vai
nem acontecer. Tudo isso vai gerando esse caos que
está aí, que é grave, que é sério e tem que ser contornado o mais rápido possível. Parabenizo V. Ex- que
traz assunto de tamanha importância a esta tribuna. E
nós, que apoiamos o Governo e que queremos o sucesso do Governo, vamos cobrar do Presidente da Repúbf~ca, da área econômica, o avanço na política econOmica do Brasil Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. CARLOS PATROCfNIO- Agradeço a
V. Ex' o aparte, que~ toca no cerne da questão. Na
realidade não só no Ministério da Agricultura como
em outros ministérios existe uma estrutura anacrónica, da qual é difícil sair. E quando surge alguma pessoa querendo fazer o bem para o Brasil, querendo
trabalhar de acordo com as necessidades do nosso
povo, parece que é massacrado, é execrado e é solapado nos seus interesses.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCrNIO - Concedo,
com muita honra, o aparte ao eminente Senador
Odacir Soares.
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O Sr. Odacir Soares - Senador Carlos Patrocínio, pedi este aparte a V. Ex!' apenas para me fixar
em alguns detalhes técnicos dessa grande discussão que se travou em tomo do Ministro Arlindo Porto. Em relação à questão da chamada emenda parlamentar, quando o Orçamento Geral da União é
aprovado pelo Congresso Nacional e · sancionado
pelo Presidente da República, a origem das rubricas
desaparece, passa a existir apenas o Orçamento
Geral da União. Os recursos perdem a sua identidade, a sua origem, passando a ser recursos consignados e destinados a obras, serviÇOs, .custeio, investimentos, despesa de capital, etc. Assim, não ~lÇiste
essa questão de emenda de parlamentar.. Ela .foi
emenda de parlamentar ainda na Comissão Mista de
Orçamento. Introduzida no orçamento, recepCionada
pelo orçamento e sancionada pelo Presidente da
República, esse recurso· perde a sua característica
de origem. O segundo detalhe, que me parece muito
jOrnal que esimportante, é a questão da Ciset. U
sas diligências foram solicitadas pelo próprio Ministro Ar1indo Porto, em decorrência.deum levantamento realizado sistematicamente, rotineiramente,. pela
Secretaria de Controle Interno do. seu Ministério:
Isso foi dito pelo Ministro em entrevista coletiva e li
nos grandes jomais nacionais. Mas os mesmos jornais, ao mesmo tempo em. que diziaJ11 isso, falavam
também que não era verdade aquilo'que o Mihistro
estava afirmando, porque a Ciset seria um órgão su•
bordinado à Ciset do Ministério· da Fazenda; que,
esta sim, seria a secretaria chefe - vamos assim denominar - do controle interno· no âmbito do Poder
Executivo. Não é verdade essa afirmação. A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura
está. inteiramente subordinada ao Ministro da. ~gri
cultura. Ela tem u~ vinci.JI~ção sistêmica, existe 0<:1.
âmbito do Poder Executivo um sistema de mão dupla que alimenta diariamente o sistema Cf!'l control~
interno do Governo Federal. Portanto, é importante
que se frise que a Secretaria de ContrOle lnterho da
Secretaria do Ministério da Agricultura não está subordinada, de nenhuma forma, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda. Entendo. ainda que essa questão da fiscalização compete ao Tribunal de Contas da União. A meu ver, o Ministro Arlindo Porto, acionado pela sua Secretaria de Controle Interno, tomou as providências cabíveis; outras
providências mais profundas caberiam e cabem, indiscutivelmente, ao Tribunal de Contas da União.
Por último, quero dizer que V. Ex- tem um passado
no Senado Federal, no Congresso Nacional, de honradez, de decência, de homem público afeito à causa, como também a sua própria famffia. De maneira
que o meu aparte tem este objetivo de procurar esclarecer esses detalhes e dizer que o Ministro Arlindo Porto tem se desincumbido a contento da sua tarefa de dirigir o Ministério da Agricultura e, neste ano

no-

---------------------------------~-------~----------~
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de 1997, a previsão é de uma safra agrícola recorde
na história da agricultura brasileira, sem se considerar que, nos últimos 1 O a 15 anos, a área agrícola no
Brasil não cresceu. O que tem ocorrido é aumento
da produtividade em decorrência da nova tecnologia
e dos novos insumos. Meus cumprimentos a V. Ex.l.
O SR. CARLOS PATROCfNIO- Agradeço a V.
Ex&, que faz muita justiça ao Ministro Arlindo Porto.
Nós sabemos efetivamente que o Ministro tem mandado sistematicamente fiscalizar, controlar a aplicação das verbas, por meio da sua Secretaria de Controle Interno no seu Ministério. No nosso Estado
mesmo, funcionários do Ministério da Agricultura já
foram penalizados por ordem do eminente Ministro
Arlindo Porto.
O Sr. José Blanco - Permite-me V.Ex.l um
aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Se o Sr. Presidente me permitir mais alguns segundos, gostaria de
conceder o aparte ao nobre Senador José Bianco.
O Sr. José Blanco - Será um brevíssimo
aparte. Quero cumprimentar V.Ex.l, Senador Carlos
Patrocínio, pela justiça que faz ao assumir esta tribuna hoje na defesa de um homem íntegro, honesto,
correto, e, diria mais, competente nas suas ações
como Ministro da Agricultura do Brasil. Todos sabemos da ausência de uma política agrícola mais consistente no nosso Pais, mas ternos visto que, em suas
ações, o Ministro tem procurado realmente atender ·o
Brasil corno um todo. V.Exl', que representa nesta
Casa um Estado pequeno como o meu, já tivemos a
honra de receber o Ministro em nossos Estados.
Rondônia, por duas vezes, foi visitada e aguarda a
terceira visita já programada. Meus cumprimentos
pela justiça que procura fazer ao Ministro Arlindo
Porto, nosso· companheiro e colega nesta Casa.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Agradeço o
aparte de V.Ex'. FICO muito satisfeito com o apoio
unânime que .nosso querido colega, Ministro Arlindo
Porto, recebe desta Gasa.
Ternos que fazer tudo pela reforma agrária e
temos feito tudo que diz respeito às condições de
implementação de uma reforma agrária de caráter
social. Mas quanto à questão das invasões, de caráter meramente ideológico, acho que o Congresso
Nacional tem que alertar o Senhor Presidente da República e tomar as providências cabíveis.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitacio Cafeteira.
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Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Epitacio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Joel de Hol/anda, Suplente de Secretátio.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Joel de Hollanda, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

- Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara, por cinco minutos improrrogáveis.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, desejo lamentar que estejam acontecendo neste momento
tantos fatos desabonadores e que, de certa maneira,
prejudicam a própria imagem do povo brasileiro.
Temos assistido, infelizmente, a .uma sucessão
de fatos que têm se desdobrado ao longo dos últimos
dias, abalando não apenas as instituições políticas, o
Congresso Nacional, as instituições públicas, governamentais, mas também outras áreas, que r1ão são governamentais, como é o caso do escândalo que está
acontecendo com os árbitros e com o Mebol.
FICO muito preocupado que isso termine gerando, no povo brasileiro, a sensação de que há uma
impunidade que alimenta esse tipo de escândalo,
esse tipo de fato, essas ocorrências, e que essa situação possa levar o povo brasileiro a achar que não
tem jeito, que o Brasil, realmente, tem de conviver
com esses fatos e, sobretudo, com a impunidade.
O Mebol é o nosso esporte mais popular, é
aquele que tem a simpatia geral da população. É
também um esporte que alimenta o segmento ligado
aos concursos de prognósticos. O futebol desperta
paixões. Todos sabemos como, em nos~ Estados,
as torcidas são às vezes até fanáticas-pélos seus times. Como muitas vezes existem rixas, como algumas pessoas agridem outras em função do Mebol.
E, na verdade, tudo aquilo é uma grande farsa.
É tudo, pelo que estamos vendo e ouvindo, apenas
um grande embuste, porque meia dúzia de malanái'O$, de cartolas, de pessoas inescrupulosas acertam os resultados ôus jcg=, influenciam previamente as decisões, os árbitros e assim por diante.
Imagino que tipo de. frustração, de decepção,
de desencanto tem hoje quem está vendo e ouvindo
as notícias sobre a corrupção no esporte brasileiro.
Associando-se isso aos fatos que ocorreram,
segundo denúncias do jornal Folha de S.Paulo, no
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Congresso - e que espero, como espera e já manifestou publicamente o nosso Presidente, Senador
Antonio Gartos Magalhães, tenha uma punição
exemplar e rápida - , tudo deve gerar um grande desencanto, uma grande sensação de frustração no
povo. Porque isso excedeu. Não é mais na classe
política, não é apenas nas instituições públicas, governamentais, que está acontecendo, mas em setores que inclusive são autónomos em relação ao Estado que se passa um fato como o que estamos assistindo acontecer no futebol.
Então, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores,
espero que resultados surjam, que sejam punidos
exemplarmente todos os envolvidos. Corrupção existe em todo o mundo; o que não existe é a impunidade geral, que causa a realimentação da corrupção.
E, conseqüentemente, perplexidade, desencanto e
frustração na sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, por cinco minutos, o Senador Ney
Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é patente, todos nós sabemos, que o Governo reclama de recursos a toda hora e a todo instante. O déficit, seja na
balança de pagamentos, seja do endividamento interno, seja do endividamento externo, é cada dia
maior.
E todos nós nos preocupamos, queremos saber como arranjar recursos para tocar a máquina do
Governo, principalmente nos setores em que ele têm
importância para a população: saúde, educação,
transporte, segurança, etc.
Há um ano, Sr. Presidente, lançamos aqui, em
um discurso, um levantamento que mostrava que o
Governo tinha R$31 O bilhões a receber. O Governo
é mau pagador, mas é mau cobrador também. Tem
R$310 bilhões a reêeber: R$70 bilhões da Caixa
Económica, R$26 bilhões do Banco do Brasil, mais
de R$20 bilhões do Banco Central, não sei quanto
do BNDES, R$35 bilhões do INSS, e por aí afora.
Sem contar o seu património imobiliário, que ele não
sabe quanto representa, tampouco tem cadastrados
sequer 10% do total dos seus imóveis.
Lançamos, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, então, a terceirização da cobrança. Dizíamos
que procurador não é recebedor. Se o procurador
fosse recebedor, teria o nome de recebedor, e não
de procurador. Quantos são os procuradores que recebem certo o seu salário, no final do mês, sem ter
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recebido nada durante todo aquele mês? É preciso
mudar isso, dizia eu naquela época, e eu pregava a
terceirização da cobrança, na qual o cidadão que cobra só ganha se receber, em um contrato de risco.
Foram muitos os Senadores que, na ocasião,
me disseram que isso não existia na América do Sul,
não é coisa para a cultura brasileira. Pois bem, a Argentina, na semana passada, fez isso, admitiu a terceirização de todas as suas cobranças, federais, estaduais e municipais. Lá isso é permitido.
Voltarei a este assunto, Sr. Presidente, na próxima semana, com mais profundidade. Mas triste triste mesmo - , falo, da tribuna, dessa idéia que o
Brasil poderia ter adotado primeiro, quando há um
ano a lançamos. Os nossos vizinhos argentinos já a
adotaram, já a copiaram, e nós ainda estamos nesse
passo lento, nesse passo de cágado na cobrança do
que é devido à República.
Não sei até quando fiCaremos nessa situação,
mas, na semana que vem, voltaremos, desta tribuna, a
alertar o Governo Federal que demos a idéia Ela não
foi aceita no nosso País, mas, no país vizinho, já começou a ser implementada, e com grande sucesso.
Até quando vamos andar nesse passo de cágado? Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra, como Líder, o Senador Hugo Napoleão. (Pausa.)
Os cinco minutos reservados ao Senador Hugo
Napoleão, que está ausente, serão utilizados pelo
Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos festejando, na Paraíba, o 892 aniversário de fundação do
jornal O Norte, órgão líder dos Diários e Emissoras
Associados do nosso Estado.
Para registrar mais expressivamente esse fato,
desejo ler, para que conste dos Anais, nota publicada na~Jele matutino de nossa terra pelo Sr. Marcondes Brito, Superintendente dos Diários Associados
da Paraíba, na sua edição de aniversário:
Fundado no dia 7 de maio de 1908, pelos irmãos Oscar e Orris Soares, O Norte
passou por grandes transformações neste
período de 89 anos. A primeira delas - e seguramente a mais importante - aconteceu
em fevereiro de 1953, quando o jornal foi incorporado aos Diários e Emissoras Associados e passou a ser alvo da afeição pessoal
de Francisco de Assis Chateaubriand Ban-
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deira de Mello, o nosso genial fundador, paraibano da cidade de Umbuzeiro.
Há três anos, a partir de maio de 1994,
quando o presidente dos Associados, o jornalista Paulo Cabral de Araújo, mudou todo
o corpo diretivo das nossas empresas na
Paraíba, O Norte.ganhou um novo perfil institucional, reposicionando-se diante da comunidade paraibana que sempre exigiu dele
postura política de equilíbrio e eqüidistância.
O resultado dessa nova mudança pode
ser aferido pelos nossos números de circulação. O Norte foi, segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC}, um dos jornais brasileiros que mais cresceu proporcionalmente em
1996, com uma média de 23% ao mês. Esse
é o nosso maior estímulo. Isso nos motiva a
continuar fazendo de O Norte um jornal fortemente comprometido com a Paraíba
Prova desse comprometimento é o
presente que a cidade de João Pessoa está
recebendo dos Diários Associados, por intermédio da Fundação Assis Chateubriand.
Muito breve, será erguido na Ponta do Seixas, na praia do Cabo Branco, um monumento assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, indicando "Onde Começa o Brasil".
Como você pode avaliar, caro leitor,
esta edição tem um significado muito especial para nós. Mais do que uma edição especial de aniversário, ela traduz, com clareza,
a posição que conquistamos ao longo desses anos. O povo paraibano reconhece O
Norte, hoje, como um jornal que se impõe
pela sua credibilidade. •
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao falar
sobre esse auspicioso acontecimento na Paraíba,
desejo enviar, desta tribuna, à direção do jornal ·o
Norte, ao Sr. Marcondes Brito, Superintendente dos
Diários Associados na Paraíba; ao Sr. Aguinaldo Almeida, Diretor de Redação daquele jornal; aos demais jornalistas e empregados que fazem O Norte
os meus cumprimentos e também os dos Senadores
Ney Suassuna e Ronaldo Cunha Lima, que compõem comigo a Bancada da Paraíba neste Senado, fazendo votos para que aquele órgão de imprensa
continue a crescer e a prestar inestimáveis serviços
à comunidade paraibana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Líder, para comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
- V. Ex" tem a palavra por cinco minutos improrrogãveis.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Como Líder.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, V. Ex* tem
defendido o exercício da moralidade em todos os Poderes da República e, em especial, no Poder Legislativo- no que tange a nós, no Senado Federal.
Ternos assistido, por intermédio da imprensa,
notícias de que Deputados Federais do meu Partido
têm declarado que receberam recursos para votar,
na Câmara dos Deputados, a emenda chamada
Emenda da Reeleição.
A notícia, inicialmente publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, extravasou, tomou conta dos demais
órgãos da imprensa escrita, falada e televisada
O meu Partido, o Partido da Frente Liberal,
sentindo a gravidade das afirmações feitas pelos Deputados, reuniu, na manhã de hoje, sua Comissão
Executiva Nacional e, à unanimidade, tornou deliberação contida na carta que tenho em mão, dirigida
pelo Presidente, Deputado José Jorge, ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, com cópias para o Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL na Câmara dos Deputados e para
mim, Líder do PFL no Senado Federal.
A carta foi vazada nos seguintes termos:
Sr. Presidente, honra-me cumprimentá-lo para desejar-lhe êxito pleno em todas
as suas atividades políticas.
Na oportunidade, comunico-lhe que a
Comissão Executiva Nacional do PFL, acatando proposta do eminente Deputado Luís
Eduardo, decidiu expulsar dos seus quadros
os Srs. Deputados Ronivon Santiago e João
Maia, que deixam de pertencer à Bancada
do PFL a partir desta data.
.
Por oportuno, informo a '{.,Ex~! que os
motivos que levaram o PFL ·a essa decisão
extrema foi o noticiário veiculado pelo jornal
Folha de S.Paulo, no qual denuncia os Srs.
Deputados objeto deste, por estarem envolvidos em procedimento aético, contrário ao
princípios partidários.
Consultado o Conselho de Ética Partidária, presente à reunião, este manifestouse pela fmédiata. providência, considerando
os Srs. Deputados Ronivon Santiago e João
Maia como ou réus confessas, ou caluniadores, face à riqueza de detalhes extraídos
das fitas gravadas, oriundas de conversas
havidas entre eles e o interlocutor, publica-
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das pelo veículo de imprensa Folha de
S.Paulo.
Decidiu também a Executiva Nacional
do PFL que o ex-Deputado Nelson Morro,
de Santa Catarina, Presidente do Conselho
de Ética Partidária do PFL, com a sua prestimosa anuência, acompanhará os trabalhos
da Comissão de Sindicância nomeada por
V. Ex", com a finalidade de aquilatar, durante o desenvolvimento dos trabalhos, o envolvimento dos demais citados nas referidas reportagens veiculadas pela Folha de S.Paulo, para relatar à Executiva e esta tomar as
providências cabíveis.
Sem outro assunto para o momento, renovo-lhe o meu apreço e a minha admiração.
Assinado Deputado José Jorge, Presidente Nacional do PFL.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo, dentro do prazo ·estabelecido por V. Ex", dizendo que a
decisão da Comissão Executiva Nacional do Partido,
tomada à unanimidade, visou exatamente à preservação dos valores éticos e morais que devem ser
observados por todos nós, Parlamentares ou não.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, considero da maior importância o pronunciamento feito pelo Uder do PFL.
Quero felicitá-lo, quero felicitar a Comissão Executiva do PFL; vou ser sincero, quero felicitar V. Ex-, Sr.
Presidente.
No jornal de hoje, foi V. Ex"- pelo menos foi
com V. Ex" a primeira matéria que li a respeito quem disse que esses Parlamentares deveriam ser
imediatamente afastados do PFL.
Creio que é um assunto importante. Volto a repetir: entendo o seu significado. Haverão de perguntar: e o direito de defesa? Mas a matéria está tão esclarecida na Folha de S.Paulo que, a meu ver, para
o PFL ter feito o que fez é porque ele simplesmente
jâ telefonou para o Banco do Brasil e verificou se
esse Deputado realmente pagou os R$125 mil da dívida, que, na gravação, diz que foi paga no dia tal.
Quero felicitar o PFL. Quero dizer que tenho
até um pouco de inveja do partido. Se o Brasil agisse assim, se as coisas fossem assim, se tivéssemos
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coragem de tomar providências, este País s·eria diferente.
Que pena que a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania não tenha aceitado o nosso apelo para suspender por uma semana, interromper por
uma semana a votação dessa matéria, para vermos
o que iria acontecer. Mas o PFL fez isso; não esperou um dia. Cassou o mandato dessas pessoas porque entendeu que devia fazê-lo.
A ilustre Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, tendo como Presidente esse ilustre Jurista Senador Bernardo Cabral,
quase por unanimidade, decidiu votar a matéria ao
atropelo, sem esperar pelo menos as outras publicações que deveriam sair na Folha de S.Paulo.
Meus cumprimentos ao nobre Presidente e
meus cumprimentos ao PFL. Que bom! A essa altura já posso dizer: o Presidente da República, que
tem vários elos sobre os quais se apóia, deveria
olhar um pouco para o PFL é, na hora da .denúncia,
fazer o que o PFL faz com relação ao que há dentro
do seu Governo.
O SR. ADEMIR ANDRADE -

Sr: Presidente,

peço a palavra como Líder do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Vou transigir e conceder a palavra a V. ExS, mas V.
Ex" será o último a falar, porque temos a Ordem do Dia
com matérias importantes a serem votadas.
V. Ex- tem cinco minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco-PSB/PA.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, queremos manifestar a posição do ·Bloco de
Oposição neste Senado da República. Entendemos
que os fatos demonstrados hoje pelo Jornal Folha
de S.Paulo e que levantam suspeitas sobre a Participação do Ministro Sérgio Motta na
de votos favoráveis à emenda da reeleição são extremamente graves. Já não se trata de episódio circunScrito ao Estado do Acre e ao Estado do Amazonas, já
que envolve o Govemo da República e o próprio
Presidente Fernando Henrique Cardoso, considerando a ligação de proximidade entre Sua Excelência e
o seu Ministro da Comunicação, Sérgio Motta.

.compra

O Bloco de Oposição nesta Casa entende que
a tramitação da emenda à reeleição deve ficar paralisada, deve ficar sobrestada enquanto não se apurarem devidamente esses fatos, o que pode ser feito
facilmente desde que se quebre o sigilo bancário
dos envolvidos nessa trama, desde que se verifique
a conta bancária dos Deputados acusados dessa
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negociação. Quem pode fazer isso, de fato, é uma
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Por isso, também manifes1amos, em nome do Bloco de Oposição, o nosso entendimento no sentido de
que o Congresso Nacional não se pode omitir nesse
momento, em defesa do seu próprio interesse, em defesa do seu próprio prestígio. O CongresSO. Nacional tem
que ser o primeiro a aceitar que seja constituída uma
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que leve a
fundo a investigação. Caso contrário, estaremos maculados diante da opinião pública brasileira. O Congresso
Nacional não pode e nem deve negar-se à constituição
de uma CPJ. Como disse, esse é o único instrumento
capaz de quebrar sigilo bancário, de quebrar sigilo telefônico, de desvendar esse mistério e investigar profundamente os que foram culpados por e5se ato de corrupção. Portanto, essa é a segunda posição do Bloco de
Oposição nesta Casa.
Por útlimo, manifesto também o nosso apoio à
decisão do PFL de expulsar os dois Deputados Federais acusados de corrupção. Sem querer, evidentemente, entrar na questão do PFL, gostariamos de
entender, porque, ao aceitar a expulsão, já se acei- .
tou a culpa e o fato de que esses Deputados, de
fato, foram corruptos. Gostaríamos ainda de questionar a questão dos dois Governadores. O Governador Amazonino Mendes, do Estado do Amazonas
também é ·do PFL. Pergunto: por que o PFL não· tomou posição contra esse Governador? E o Governa-·
dor do Acre? Essa não é uma questão do PFL;. por·
que S. ExA está sem Partido, mas sobre ele também
pesam responsabilidades profundas nessa questão.
Portanto, o Bloco de Oposição, nesta Casa,
oferece duas propostas ao Congress_o,~acional: pri·
meiro, que a tramitação dessa Emenda sej"ãsustada
até que
esclareÇam os fatos da denúncia; segundo, que o Congresso Nacional aprove na Cãmara
no Senado a criação de uma Comissão Parl~ntar·
de lnquerito para desvendar essa questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
.
O SR. ELCIO ALVARES· Sr. Presidente, peço
a palavra como Lídef.
O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente, .
peço a palavra- o meu Partido foi citado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda

sé

e

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 337, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos, com base no Artigo 336, c, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência,
para o PLC 20/97, que dispõe sobre a eleição para
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Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores dos municípios
novos, criados até 31 de dezembro de 1996.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1997.- Emitia Fernandes - Valmir Campelo - Epltacio Cafeteira -José Eduardo Outra - Jader Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- De acordo com dispositivo do Regimento Interno, a
matéria figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte.
_Sobre a mesa, ofícios que serão ridos pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Joel de Hollanda.
São fldos os seguintes:
OF. N2 45197/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.•
que em reunião realizada nesta data, esta Comissão
Aprovou, nos termos do Projeto de Resolução que
apresenta, o Ofício 'S' n2 22, de 1996, do Presidente do .Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Presidente do Senado Federal, cópia do Acórdão
transitado em julgado, proferido no Mandado de Segurança n2 22.148-8/160, do parecer da Procuradoria-Geral da República emitido nos mesmos autos,
bem assim dos artigos 82 e 23 da Lei n 2 8.112190.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
OF. N 2 46/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997.
Senhor Presidente,
que
Nos termos regimentais comunico a V.
em reunião realizada nesta data, esta Comissão Aprovou, nos termos do Projeto de Resolução que aprêsenta, o Offcio
n2 29, de 1996, do Presidente do
Supremo Tnbunal Federal, comunicandcrâ() Senado
Federal, que em 22 de março de 1996, transitou em
julgado o Acórdão proferido nos autos do "proéesso n2
72.930-4/130, acompanhada do parecer do Ministério
Público emitido nos mesmos autos e da Lei n2
1.071.'90, do Estado do Mato Grosso do Sul.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

ex.•

·s·

OF. N2 47/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V.
que em reunião realizada nesta data esta Comissão

ex.•
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Aprovou, nos tennos do Projeto de Resolução que
apresenta, o Ofício
n 2 125, de 1993, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando
ao Presidente do Senado Federal o Recurso Extraordinário n 2 100.584-Q/210, dando provimento ao
Acórdão, declarando-se a inconstitucionalidade da
expressão "sexta-parte" constante do art. 32 da Lei
Complementar n 2 234, de 28 de março de 1980, do
Estado de São Paulo.
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Regimento Interno do Senado, abrir-se-á
prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos por um décimo da composição da Casa para
que os Projetas de Resolução n% 62, 63 e 64 sejam
apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória · n2 1.534-5,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre o númerode Cargos de Direção e Funções Gratificadas dasInstituições Federais de Ensino Superior e dos .Centros Federais de Educação Tecnológica e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4 2 e 5 2 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

·s·

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Joel de Hollanda
· Hugo Napoleão

José Alves
Carlos Patrocínio
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior
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DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

PFL
Cláudio Cajado
Paes Landim

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Maurício Requião
Saraiva Felipe

Oswaldo Soler

José Machado

Neiva Moreira

PTB
Paulo Heslander

Duílio Pisanesch

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fJCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação· da matéria:
·
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 26-5-97- prazo final da Comissão-Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Meátda Provisória n2 1.537-38, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a base de cálculo
da Coirtriruição para o Programa de Integração SociaiPJS ·devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o §
12 do art. 22 da Lei n2 8212, de 24 de julho de 1991, e
dá outras providências'.
De acordo com as indicações dasÍideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fJCa assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

José Agripino
José Bianco

Sebastião Rocha

PTB
Valmir Campelo

Roberto Santos

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Artur da Távola

José Roberto Arruda

Lídia Quinan
Elcione Barbalho
PSDB

Gérson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Jair Soares
José Mendonça Bezerra

Regina Assumpção

Júlio Campos
Hugo Napoleão
.PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Cartas Bezerra
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PSDB
Beni V eras

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

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

Sebastião Rocha

Suplentes

íltulares

PFL

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

José Alves
Jonas Pinheiro

Joel de Hollanda
Freitas Neto

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Arolde de Oliveira
Antônio Ueno

João Maia
Luiz Moreira

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Pedro Novais
Silvio Pessoa

Edinho Bez
Pedro lrujo

PSDB
Aécio Neves

PMDB

PSDB
Teotonio Vilela Filho

José Machado

José Eduardo Outra

Fernando Lyra

Alexandre Cardoso

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da Repúbr~ca enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.538-40, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a Nota do Tescuro Nacional - NTN e sua utilização para aquisição
de bens e direitos alienados no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização - PND, instituído pela Lei
n2 8.031, de 12 de abril de 1990, consofidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n2 8.1n, de 12
de março de 1991, e da Lei n2 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera os arts. 22 e 32 da Lei n•
8.249/91".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n•

Sebastião Rocha

PTB
Valmir Campelo

Regina Assumpção
DEPUTADOS
Suplentes

THulares

Neiva Moreira
PSB

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS)

Adroaldo Strec
Bloco (PTIPDTIPC do B)

Ney Suassuna
Mauro Miranda

RamezTebet
Fernando Bezerra

PFL
Augusto Viveiros
Abelardo Lupion

Ciro Nogueira
Jaime Fernandes

Bloco (PMDB/PSDIPSL)
Hermes Parcianello
José Chaves

Ricardo Rique
Wilson Cignachi
PSDB

Leônidas Cristino

Danilo de Castro

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PL

Eujácio Simões

Pedro Canêdo-

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.539-31 adota-
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da em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2º da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

PFL
Francelina Pereira
Edison Lobão

Vilson Kleinübing
José Agripino

PMDB

· Até 17-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.540-24, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 42 e 5° do art. 2" da Resoluçãq_n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

PFL

Francelina Pereira
Hugo Napoleão

Odacir Soares
Romero Jucá

Geraldo Melo

Beni Veras

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PMDB
GersonCamata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB

PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Bloco Oposição

DEPUTADOS

Suplentes

TitUlares

PFL
Átila Lins
João Mellão Neto

Manoel Castro
Osmirlima

(PT/PDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Regina Lino
Moacir Micheletto
PSDB

Firmo de Castro

Wilson Campos

Bloco (PT/PDT/PCdoB)
José Machado

Neiva Moreira

Valmir Campelo

Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalaÇão da Comissão Mista

Emília Fernandes
DEPUTADOS

Suplentes

Titulares

PFL

Francisco Horta
Betinho Rosado

Luiz Braga· -~Coraúci Sobrinho

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Eliseu Padilha
Sílvio Pessoa

Jurandyr Paixão
Adelson Salvador
PSDB

PPS
Sérgio Arouca

Sebastião Rocha

PTB

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
João Almeida
Simara Ellery

Jefferson Péres

Lúcio Alcãntara

José Aníbal

Arnaldo Madeira
Bloco (PT/PDTIPCdoB)

José Machado

Neiva Moreira
PMN

Basco França

488

ANAIS DO SENADO FEDERAL

De acordo com a ResoluÇáo n2 1 , de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 26-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.541-24, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 domesmo mês e ano, que "dá nova redação ao § 32 do art. 52
da Lei n2 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe
sobre a amortização, juros e outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da Administração Pública Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Alves
Joel de Hollanda
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PSDB
Roberto Brant

Luiz Carlos Hauly
Bloco (PT/PDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado

PV
Fernando Gabeira
Gilney Viana (cessão)
De acordo oom a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.542-22, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades
federais, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5 2 do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Bello PargaFreitas Neto

Suplentes

Titulares
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PFL
Edison Lobão
Freitas Neto

Joel de Hollanda
Bello Parga

PSDB
Beni V eras

Geraldo Melo

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

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

PFL
Aracely de Paula
Antônio Ueno

Osmirlima
Robério Araújo

Bloco (PMDB/PSDIPSL)
Antônio do Valle
CésarNeuto de Conto

Djalma de Almeida
Jurandyr Paixão

--

PSDB.
José Roberto Arruda

Teotonio Vilela Filho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Suplentes

Titulares

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PMDB.

Valmir Campelo

Emitia Fernandes
·DEPUTADOS

Titulares

Suplerite~r

PFL
Saulo Queiroz
José Santana de Vasconcellos

Raul Belém
Mauro Fecury
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Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Edinho Bez
Mauro Lopes

Barbosa Neto
Valdir Colatto.
PSDB

Luiz Fernando

PPB
Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

FlávioAms
Bloco (PTIPDT/PCdoB)

José Machado

Neiva Moreira

PFL
Roberto Fontes
Leur Lomanto

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Edison Lobão
Freitas Neto

Bello Parga
José Agripino
PMDB

jader Barbaiho
Nabor Júnior

José Roberto Arruda

Sebastião Rocha

Regina Uno
Edison Andrino.
PSDB

Aécio Neves

Adroaldo Streck
·Bloco (PT/PDTIPCdoB)

José Machado

Neiva Moreira

PTB
Paulo Heslander
Dumo Pisaneschi
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 - designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garfos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.546-19, adotada em 9
de maio de 1997 e publicada no dia 12 do mesmo mês e
ano, que "dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público- PISIPasep, e dá outras IJ~".
De acordo com as indicações da~ lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5 2 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Bello Parga
Júlio Campos

Geraldo Melo

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Saraiva Felipe
João Magalhães

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Adauto Pereira
Lael Varella

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PPB
Fausto Martello
Pedro Corrêa
De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nº 1.543-22,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o número de cargos de Natureza Especial, de cargos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de
Funções Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Leomar Quintanilha

José Agripino
Vilson Kleinübing
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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PSDB.
Jefferson Péres

BeniVeras.

SENADORES
Titulares

Suplentes

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Regina Assumpção

José Alves
Edison Lobão

Guilherme Palmeira
RomeroJucá
PMDB.

Emília Fernandes

DEPUTADOS
rrtulares

PFL

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Suplentes
PFL

Lael Varella
José Rocha

Antônio Joaquim Araújo
Célia Mendes
Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Olavo Calheiros
Maria Elvira

Darcísio Perondi
Nair Xavier Lobo

PSDB.
Bani Veras

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PPB

Marconi Perillo

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS

PSDB
Luiz Piauhylino

rrtulares

Suplentes.
PFL

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado

Neiva Moreira
PSB

Raquel Capiberibe

Nilson Gibson

De acordo com a Resolução n°1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitaçao da matéria:
Dia 14-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26·5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória nst
1.547-30, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do mesmo mês e ano, que •cria a
Gratificação de Desempenho de Atividade de
Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de
Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2 2 da
Resolução n2 1/89-CN, fica assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Sebastião Rocha.

Aroldo Cedraz
Antônio dos Santos

Maurício Najar
José Carlos Coutinho.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Zaire Rezende
Marcelo Teixeira

Colbert Martins
Sandra Mabel.
PSDB

João Leão

Osvaldo Solar
Bloco (PT/PDTIPC do B)

José Machado

Neiva Moreira.
PL

<.

Expedito Júnior
Luiz Buaiz
.
De acordo com a Resolução n2 _t,..de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Naçional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n' 1.548-31,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que "cria a Gratificação de
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Desempenho e Produtividade - GDP das atividades
de finanças, controle, orçamento e planejamento, e
dá outras·providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL
Joel de Hollanda
José Alves

João Rocha
Hugo Napoleão

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Car1os Bezerra
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Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O_SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presiderrte-da RépútiliCa. enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nv 1.55G-39,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que 'organiza e disciplina
os Sistemas de Controle Interno e de Planejamento
e de Orçamento do Poder Executivo, e dá outras
providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL

PSDB.
Beni Veras

Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Emília Fernandes
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Rubem Medina
Euler Ribeiro

Maurício Najar
Ademir Cunha.

Bloco (PMDB/PSDIPSL)
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Eliseu Padilha
Oscar Andrade.

Gerson Camata
Car1os Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB.
Teotonio Vilela Filho

BeniVeras

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

Jovair Arantes.
Bloco '(PT/PDT/PCdoB)

José Machado

Leomar Quintanilha

Epitacio Cafeteira

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Augusto Viveiros
Francisco Rodrigues

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 14-5-97 - designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade

Sebastião Rocha.
PPB

PSDB
Artur Virgílio

Vilson Kleinübing
Waldeck Omelas.
PMDB

Sebastião Rocha
PTB.

Valmir Campelo

Guilherme Palmeira
Freitas Neto

Arolde de Oliveira
Júlio Césa~

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Pinheiro Landim
José Luiz Clerot

José Priante
DeVelasco.
PSDB

Silvio Torres

Alexandre Santos
Bloco (PT/PDT/PCdoB).

José Machado

Neiva Moreira
PMN

Basco França
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.551-22,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que 'altera a legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da
Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da Marinha
Mercante - FMM, e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Edison Lobão
João Rocha

RomeroJucá
Hugo Napoleão

PMDB.
GersonCamata
Cartos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júniot

PSDB.
Sérgio Machado
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Bloco (PTIPDTIPCdoB).
Neiva Moreira

José Machado

PV.
Fernando Gabeira

Gilney Viana (cessão)

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da Repúbftea enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.553-15,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que 'dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro Nacional- NTN destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e
dá. outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4 2 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes.

Titulares

PFL
Waldeck O melas
Joel de Hollanda

RomeroJucá
Vilson Kleinübing

PMDB.

Osmar Dias

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PTB
Regina Assumpção -

Valmir Campelo

DEPUTADOS
Suplentes.

Titulares

PSDB.
José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

PFL
Abelardo Lupion
Jaime Martins

Raul Belém
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Alberto Goldman
Oscar Andrade
Paulo Feijó

Marcelo Teixeira
Antônio Brasil
PSDB.
Feu Rosa

Lúdio Coelho.
Sebastião Rocha.
PPB

Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
THulares

Suplentes.
PFL

Saulo Queiroz
Lima Netto

Paulo Cordeiro (cessão)
Samey Filho.
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DEPUTADOS

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Antônio do Valie
Aníbal Gomes

Oscar Goldoni
Roberto Paulino.
PSDB

Luiz Canos Hauly

Yeda Crusius.

PR.,
João Carlos Bacelar José Santana de Vasconcellos
Benedito de Lira
Mauro Fecury

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
Neiva Moreira

José Machado

PPB.
Canos Airton
Dilceu Sperafico
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-cN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97 -prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1..555-10,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que •autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito extraordinário até o limite de R$106.000.000,00, para os fins
que especifica".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Edison Lobãó
Waldeck Omelas

Odacir Soares
RomeroJucá
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Canos Bezerra

Suplentes

TitUlares

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Marcelo Teixeira
Udson Bandeira

Nestor Duarte
Ivo Mainardi

PSDB
Fernando Torres.

João Leão

Bloco (PT/PDTIPCdoB)
José Machado

PTB.
Paulo Heslander
Duílio Pisaneschi
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97 -prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nll 1.556-10,
adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia
12 do mesmo mês e ano, que •estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença
do setor público estadual na atividade financeira
bancãria, dispõe sobre a privatização de instituições
financeiras, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das-lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-cN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

PSDB.
Beni Varas

Jefferson Péres

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra
Emilia Fernandes

Valmir Campelo

Suplentes
PFL

Belfo Parga
Francelina Pereira

Sebastião Rocha,
PTB

Neiva Moreira

João Rocha
José Alves.
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
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PSDB
Carlos Wilson

Lúdio Coelho

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

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

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

PMDB

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Waldeck Omelas
Jonas Pinheiro.

Odacir Soares
Romero Jucá
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Suplentes

PFL.
Paulo Cordeiro
Inocêncio Oliveira

Antônio dos Santos
Saulo Queiroz

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Edinho Bez
Gonzaga Mota

Ricardo Rique
Paulo Ritzel

PSDB.
Beni V eras

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

Aécio Neves

Adroaldo Streck
Neiva Moreira
PSB.
Gonzaga Patriota

De acordo com a Resolução n21, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da maténa:
Dia 14-5-97 -designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97 - instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97 - prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.558-7, adotada em 9 de maio de 1997 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que "altera a redação dos arts. 14,
18, 34, 44 e 49 da Lei n2 9.082, de 25 de julho de
1995, dos arts. 34, 35 e§ 4º do art 53 da Lei n2 9.293,
de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Regina Assumpção
DEPUTADOS

TitUlares

Suplentes
PFL

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Machado

Sebastião Rocha
PTB

Emília Fernandes

PSDB.

João Colaço

Gerson Camata
Carlos Bezerra

lberê Ferreira
Francisco Horta

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado.

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Pedro Novais
Annando Abílio

Roberto Valadão
Saraiva Felipe.
PSDB

Arnaldo Madeira

Yeda Crusius.

Bloco (PT/PDT/PCdoB) .
José Machado

Neiva Moreira
PL.

Expedito Júnior
Pedro Canedo
De acordo com a Resolução n2 1, de 1969-CN,
fica estabelecido o seguinte calendáFi<ípára a tramitação da matéria:
·
Dia 14-5-97 - designação da Comissão Mista
Dia 15-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 17-5-97 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 10-6-97 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Serão feitas as devidas comunicações à Câmara
dos De)Jutaclos ..
Chamo a atenção dos Srs. Senadores que se
encontram em seus gabinetes e outras dependên-
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cias para o fato de que vamos para o processo de
votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n2 1, de 1995, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros Srs. Senadores.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1995
Votação, em segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição
n2 1, de 1995, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros senhores Senadores,
que dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal (adoção de medidas provisórias), tendo
Parecer sob nº 150, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A discussão da matéria, em segundo
turno, foi encerrada na sessão deliberativa
ordinária do dia 08, quando teve a votação
adiada para hoje.
Nos termos do disposto no art. 288 do
Regimento Interno, a matéria depende de
aprovação do voto favorável de três quintos
da composição da Casa, devendo a votação
ser feita pelo p;vcesso eletrõnico.
Não havendo quem queira encaminhar a votação, passa-se ao processo de votação. (Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exll quer encaminhar?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - É o item 1
da pauta, a Proposta .de Emenda Constitucional?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-É.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Então, quero encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra V. Ex'!, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BlocoPT/SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando da
discussão dessa matéria no primeiro turno, fiz questão de registrar que estávamos participando de um
processo de negociação a fim de encontrarmos uma
solução para a questão das medidas provisórias. E
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registrei, também, que durante todo o tempo, coerentemente com o discurso de vários Senadores, a
negociação era no sentido de se retomar prerrogativas do Congresso Nacional que estavam sendo
usurpadas pelo Executivo através do instituto das
medidas provisórias.
Nesse sentido, até admitiríamos, embora não
fosse o ideal, uma tramitação de 90 dias com prorrogação; até admitiríamos votar favoravelmente, como
fizemos no primeiro tu mo, à primeira parte da emenda, aquela que trata do art. 62, que é o artigo que
trata do artigo da medida provisória, desde que da
mesma forma que estabelecemos no primeiro turno,
com introdução das modificações do art. 48 e 84 da
Constituição.
Nessa Proposta de Emenda Constitucional, ao
invés de o Congresso Nacional estar retomando
prerrogativas, está aumentando as prerrogativas do
Poder Executivo.
Fiz questão de mostrar, no primeiro turno, que
as modificações introduzidas no relatório do Senador
José Fogaça à última hora só encontravam paralelo
na Emenda Constitucional nº 1, de 1969, portanto na
Constituição da ditadura.
No primeiro turno, fizemos destaques de votação para tentar suprimir os artigos e as solicitações
que tratavam do art. 48, de 1984. Atentei, naquela
ocasião, para o fato de que, caso não se conseguisse suprimir esses dois artigos, votaríamos contrariamente no segundo turno. E é esse o encaminhamento de votação que estamos fazendo.
-Alerto aos Srs. Senadores sobre a redação da
Emenda que estamos aprovando hoje. E isso é resultado, inclusive, da forma pela qual ela foi votada
O Senador Josaphat Marinho alertava sobre a
necessidade de essa matéria ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: Isso
não aconteceu!
--,
Alerto os Srs. Senadores que estamos aprovando um texto que diz que o Executivo passa, por
exemplo, a ter poderes para, por decreto, decidir sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração Pública.
Só que, coerentemente até com a forma como
a matéria foi votada, esse texto, que foi introduzido
de última hora na emenda, se choca frontalmente
com o art. 61 da Constituição.
Alerto este Senado, que conta com o Relator
da Constituição, Senador Bernardo Cabral, que conta com juristas do porte dos Senadores Josaphat
Marinho e José lgnácio Ferreira.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sinceramente, Sr. Presidente, o Senado não
pode aprovar uma emenda dessa forma. Da mesma
forma que está dito no texto, na modificação introduzida no art. 84, que o Executivo pode, por decreto,
deliberar sobre criação, estruturaç.ão e atribuição
nos Ministérios, o art. 61, § 1Q, diz:
"São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
11 - disponham sobre:
e) criação, estruturação e atribuições
dos Ministérios e órgãos da administração
pública•.
Ora, Sr. Presidente, como é que vamos aprovar uma emenda modificando o art. 84, estabelecendo que o Executivo tem poderes para tratar desse
assunto, por decreto, se no art. 61 a Constituição diz
que é atribuição do Presidente da República!
Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em nome até da imagem dos Srs. Senadores,
dos juristas que compõem esta Casa, não temos
como votar favoravelmente a uma emenda que se
choca clara e cristalinamente com um outro artigo da
Constituição, o art. 61, que não foi objeto de modificação nessa emenda.
Esse é o resultado da ação legiferante do Palácio do Planalto que, na última hora, veio com essa
modificação, esquecendo-se de conciliar a modificação no art. 84 com o art. 61 da Constituição.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores
- volto a registrar- , se a matéria tratasse apenas da
modificação no art. 62, que é de medida provisória,
embora reconhecendo que não seria a melhor "do
mundo", votaríamos a favor. Mas entendemos que,
da forma como está formulada, ao invés de retomar
prerrogativas do Congresso, estamos aumentando
as prerrogativas do Executivo.
No primeiro turno, fizemos destaque; acreditamos que, nesse momento, não dá para fazer uma
•guerra• de destaquê. Portanto, votaremos contrariamente à matéria no seu todo.
Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Senador Sebastião Rocha V. Ex!! dispõe de cinco
minutos improrrogáveis.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bioco-PDT/AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, de fato, temos que reconhecer que o Senador José Fogaça
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desempenhou um imenso esforço no" sentido de consolidar um texto alternativo, para o que existe hoje
na Constituição Federal, quanto à tramitação e à vigência das medidas provisórias em nosso País,
Esse foi o termo possível em cima dos acordos e
-dlfs-mrgociações estabelecidas com as várias Lideranças do Governo aqui no Senado Federal. Haja
vista que a Oposição, representada na palavra do
Senador José Eduardo Outra, coloca, claramente, as
suas divergências quanto à aprovação, como um
todo, do conteúdo do Relatório do Senador José Fogaça. Essa também é a posição definitiva do PDT, e
minha, individualmente.
Não é por se ter chegado ao texto possível que
tenhamos também o compromisso de aprová-lo se,
em nosso entendimento, ele fere dispositivos constitucionais e, sobretudo, regimentais, quando trata de
assuntos que não estariam na proposta da própria
emenda original da Mensagem do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Quanto ao mérito da emenda que ora tramita
na Casa, é válido fazer referência também às mudanças básicas propostas no Relatório José Fogaça,
no sentido de ampliar o prazo da vigência inicial da
medida provisória para 90 dias, permitindo uma única prorrogação, perdendo a sua vigência caso não
seja votada nesse período pelo Congresso Nacional.

As mudanças no processo de tramitação, a votação em separado nas duas Casas, de fato, constitui um avanço que temos de reconhecer.
Os aspectos fundamentais da nossa discordância, gostaríamos de ressaltar nesta oportunidade, é
exatamente com relação a ampliação dos poderes
do Presidente da República quanto a legislar por decreto. Esse foi um fator importante, foi o procedimento que viabilizou, segundo os governistas, o a'éordo.
O Presidente assimilou as modificações _oa redação
da emenda, desde de que, em ttóCá, obtÍ\(!'!sse
maiores poderes para legislar através de decretos.
Então, essa é a posição do Bloco. Que fique
bem compreendido que aqui não existe nenhuma
posição de radicalização nem aquele objetivo de ser
contra tudo o que vem do Governo, ou o que os governistas apóiam na Casa.
A nossa divergência quanto a esse assunto é
pontual. Reconhecemos que os avanços obtidos no
téldó ora -em votaÇão -são importantes, mas que· a
troca feita, a inclusão de outros dispositivos que não
seriam legitimamente permitidos pelo Regimento lntemo da Casa, de serem incluídos na proposta que
tramita na Casa, isso nos faz votar contra essa
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emenda, embora no primeiro turno tenhamosÍVotado
favoravelmente.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Carlos Valadares, para encaminhar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco-PSB-SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ainda bem que essa matéria vai tramitar na
Câmara dos Deputados. E a Câmara Baixa, quem
sabe, poderá aperfeiçoar os equívocos aqui cometidos, inclusive na redação final, conforme evidenciado no pronunciamento do Líder do Bloco oposicionista, Senador José Eduardo Outra.
A medida provisória sempre foi um tormento
para o Legislativo, porque a sua edição continuada,
persistente, quase que diária, tirou prerrogativas importantes do Poder Legislativo, reduziu substancialmente a atividade tanto da Câmara como do Senado, e o Presidente da República, no regime presidencialista, transformou-se quase que num monarca, mas dos tempos passados, porque os monarcas
aluais, como o da Espanha, por exemplo, respeitam
o regime constitucionalista, atendem aos apelos· de
uma democracia vivenciada no respeito às instituiçõe!':, c:omo o l egislativo - indispensável instituição
para a continuidade da democracia e o respeito à
sociedade.
Sr. Presidente, a redação final já está pronta,
não há mais o que falar sobre ela, notadamente porque a própria Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que poderia corrigir esse monstrengo que·
está sendo criado pelo Senado Federal, não o fez.
O que existe é uma Constituição coxa, aleijada,
com um dispositivo-constitucional, o art. 62, sendo
reeditado, quando deveria ter sido supresso, revogado, uma vez que a época do decreto-lei já passou,
uma vez que reiterados pronunciamentos não só da
Oposição como da própria Bancada do Governo demonstravam, de forma clara e insofismável, que o
Presidente da República, eleito dentro de um regime
constitucional e pelos votos do povo, jamais poderia
se utilizar de um dispositivo de um outro regime para
enfraquecer o regime presidencialista.
Votei contra o sistema de governo parlamentarista, porque, se fosse adotado, aí, sim, teríamos de
admitir a medida provisória, por existir precedentes
no mundo, como na Itália, país em que a Constituin-
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te se exemplou, procurou um padrão, se espelhou, a
de incluir em nossa Carta Magna esse diploma
legal que permitiria ao Governo, praticamente, governar por decreto.
Sr. Presidente, ainda não fiquei triste com a
formulação última do Senado Federal, porque a Câmara dos Deputados tem todo o poder de se tornar
Câmara Revisora e fazer um projeto melhor, mais
smtêtico, uma vez qae·o-que buscamos é a extinção
do art. 62 e não a sua reedição piorada; além do
mais; acrescentar outros artigos que nada têm a ver,
quais sejam: os arts. 48 e 84 da Constituição Federal que também foram modificados.
Sr. Presidente, considero que não só V. Ex"
como o Senador José Samey cumpriram com seu
papel de estimular o debate, de reavivar esse assunto, de dar urgência a que ele fosse instalado novamente no âmbito do Senado Federal. Mas, lamentavelmente, a Casa não entendeu o espírito daquela
Comissão Especial que teve como Relator o Senador Josaphat Marinho, um dos maiores juristas do
Brasil, nosso vizinho e companheiro da Bahia, honra
e glória daquele Estado que teve em Rui Barbosa
um dos timoneiros do constitucionalismo brasileiro.
S. Ex" não traiu a confiança dos baianos e nem dos
brasileiros, porque propôs uma alteração somente
no art. 62, alteração essa que daria maior dignidade
ao Congresso Nacional.
O SR. PRESIDeNTE (Antonio Carlos Magalhães. Fazendo soar a campainha.) - Senador Antonio
Carlos Valadares, o prazo de V. Ex" está se esgotando.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr.
Presidente, dentro de dois segundos, terminarei o
meu discurso.
A proposta do Senador Josaphat Marinho teve
o apoio de toda a Comissão Especial, constituída
pelo Senado Federal e presidida pelo- Senador José
Samey. E se essa proposta tivesse sido aceita, eu a
estaria votando aqui, atendendo até ao apelo de V.
Ex" para que não se dessem tantos poderes ao Presidente da República, como os que estamos dando
agora. Aliás, este é o meu voto.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
Mestre, V. Ex" é agora o último. É a maior deferência que posso conceder a V. Ex", que, falando
por último, pode orientar...
O SR. JOSAPHAT MARINHO (fora do microfone)
- Sr. Presidente, falarei apenas para votar vencido.

~fim
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O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, q(!ero louvar
o esforço feito inclusive pelo Presidente desta Casa
no sentido de que pudéssemos, finalmente, regular a
matéria que diz respeito à edição de medidas provisórias pelo Presidente da República e que se transformam em lei praticamente no dia em que Sua Excelência as assina e as publica no Diário Oficial da
União.
Apesar de todo o esforço promovido pelo Presidente desta Casa, Sua Excelência não atende às nossas expectativas e ao espírito que foi criado quando fizemos a Constituição da República Federativa do Brasil. Quando a elaboramos - e fui um dos Parlamentares que integrou a outra casa, liderando o Partido Socialista Brasileiro - , em todas as matérias de que tratávamos, os Líderes de todos os Partidos analisavam
conjuntamente tudo o que se votava
Reuníamo-nos, àquela época, com o nosso hoje
Senador Bernardo Cabral, e o espírito da Constituinte
foi o de dar condição ao Presidente da República para
criar uma lei que tivesse validade no momento imediato à sua publicação. Mas quando viabUizamos a medida provisória na Constituição brasileira, objetivávamos
que, se ela não fosse transformada em lei no prazo de
30 dias, seria revogada, perderia totalmente a sua validade. E a Constituição é clara, límpida, absolutamente
transparente nessa questão: não permite a· reedição
de medida provisória E foi muito bem elaborada pelo
Senador Bernardo Cabral, com a participação de todas
as Lideranças.
Não consigo compreender como, até hoje, o
Supremo .Tribunal Federal do meu País permitiu a
possibilidade da reedição de medida provisória, levando o Executivo a banalizá-la, tomando-a corriqueira, tomando o lugar do Congresso Nacional, legislando por medidas provisórias.
É vergonhoso ve.r aprovada no Congresso Nacional a Medida Provisória do Proer e a que criou o
Real, que ainda não foram transformadas em lei.
De forma que esta nova modalidade, esta nova
proposta apresentada a nós é um verdadeiro absurdo, porque é uma medida provisória que dá um prazo de 90 dias para o Congresso Nacional votá-la,
podendo prorrogá-la por mais 90 dias. Praticamente
deixa-se consumar uma decisão do Governo, porque, em 6 meses, é evidente que o fato se consuma;
fica muito difícil voltar atrás em relação àquilo que já
se tomou uma prática.
Portanto, não satisfaz à Oposição. Admitimos a
proposta sugerida pelo Senador Josaphat Marinho,
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estendendo-se o prazo a um tempo máximo de 60
dias.
A única coisa- que considero pasitiva nesta
emenda constitucional que estamos votando é a
possibilidade de votação em separado das duas Casas. Aí, realmente, se produz uma tramitação mais
fácil, mas o prazo estabelecido na proposta é um
verdadeiro absurdo, em nosso entendimento.
É preciso que o povo e os Parlamentares
compreendam que ·um homem, o Presidente da
República, tem o poder de, por intermédio de uma
medfda pfóVis6na, cnaruma lei que dificilmente
será rriiidada em prazo tão longo quanto o estabe·
tecido.
Por isso, votamos contra a proposta que trata
da medida provisória na forma como está, porque
êía concede ao Presidente da República outros poderes que entendemos não deveriam pertencer a
Sua Excelência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs.
Sena.dores, recebeu aplauso geral da Casa a deliberação de V. Ex& de fuier com qüe ésfa matéria vies-~e _afinal a uma deliberação C::Oilclusíva-da Casa.
Peml.é que decisão de V~ EX' naja. concorrido para
o texto que se vai votar, contraditório, contrário ao
objetivo das emendas originariamente apresentadas,
pois que acaba ampliando as faculdades do Poder
Executivo.
Começa que a emenda que vai ser votada
não alterou o caput do art. 62. Vale dizer que
aquela exigência, que era generalizada, de o Presidente da República encaminhar a medida provisória com exposição de motivos, nãe-ê- exigida.
Em segundo lugar, embora se haja transformado a
reedição em prorrogação, com o prazo previsto
para esta estendia-se o tempo a 180 dias. Por outro lado, só se proíbe a reedição na mesma sessão legislativa. Quer dizer que, na imediata, o Presidente da República pode reeditar a medida provi·
só ria.
E, no § 5", ainda com referência ao art. 62,
usa-se a expressão •os atos praticados na vigência
da medida provisória terão validade jurídica plena•.
Embora se cogite de decisão do Congresso a respei·
to da matéria, qualificam-se os efeitos: eles terão va·
!idade jurídica plena, outra ampliação em favor do
Poder Executivo.

a
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No § 8°, ainda com relação ao art. 62, afirmase que a Câmara Revisora só poderá alterar o projeto de conversão por via de supressões'. Por que
apenas por via de supressão? Por que não se pode
alterar modificando o texto? Por que modificar o regime geral da Casa e exatamente fazê-lo em benefício
das medidas provisórias, que têm caráter extraordinário?
Ainda, Sr. Presidente: sempre que se discutiu
essa matéria, colocou-se a necessidade de se proibir que, por medida provisória, o Presidente da República pudesse tratar de matéria tributária. Não foi
incluída a matéria tributária entre as proibidas à medida provisória.
Como se tudo isso não bastasse, há agora
uma dupla violência, uma violência à Constituição e
uma violência ao Regimento Interno da Casa.
Os artigos 3 2 e 4 2 da medida provisória, segundo o texto da proposta ora em discussão, tratam de matérias dos arts. 48 e 84 da Constituição.
Vale dizer: esses artigos enxertados na discussão
da matéria são rigorosamente estranhos, absolutamente estranhos ao contexto de todas as emendas originariamente apresentadas a respeito de
medida provisória. Nenhuma delas cogitou, por
meio de modificação do art. 62, de alterar outros
artigos da Constituição que cuidassem das competências permanentes do Presidente da República.
O enxerto contraria o art. 371 do Regimento lnterno.
Essa sugestão agora enxertada - não vale
dizer incluída, mas enxertada - resultou de um
projeto que circulou há meses na Casa, de autoria
do eminente jurista Saulo Ramos. Em uma proposta dele publicada é que se incluíam normas para
modificar os arts. 48 e 84 da Constituição, e por aí
se ampliarem poderes do Presidente da República.
Note V. Ex• que o art. 62 cuida de medidas
de caráter transitório. Os arts. 48 e 84 tratam de
disposições de caráter permanente; conseqüentemente, matérias entre si não correlacionadas
com as do art. 62. Mas, agora, aproveita-se o
contexto das emendas que visavam alterar apenas o art. 62 e, por intermédio dele, enxertam-se
disposições tendentes a modificar, para ampliar,
competências permanentes do Presidente da
República.
No momento, cumpre lembrar- e V. EJcll é um
vigilante fiscalizador do Regimento da Casa - que o
art. 371 diz literalmente:
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'Art. 317- É vedada a apresentação
de proposta que objetive alterar dispositivos
sem correlação direta entre si. •
Os art. 48 e 84 não têm relação direta nem indireta com o art. 62. Viola-se o Regimento Interno,
- afrontando, ao mesmo tempo, a Constituição. Por
_que afrontando a Constituição? Porque, Sr. Presidente
- note V. EJ<ll, porque irei lhe fazer um apelo final-, o
art. 48, inciso XI, da Constituição Federal diz:
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Presidente da República,
(...) dispor sobre todas as matérias de ·competência da União, especialmente sobre:
XI- criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração Pública.
A emenda sujeita à votação diz: 'É
revogado o inciso XI do art. 48. • Isso significa que aquela competência do Congresso para deliberar sobre criação, estruturação e atribuições do Ministérios desapareceria. No entanto, Sr. Presidente, como
esta matéria não foi coordenada, mas enxertada na emenda, esqueceu-se, como já
salientou o nobre Líder do PT;· o que dispõe o art. 61:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer mem. !Jro o.u_cornissão_da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal ou do Congresso Nacional, (.•.) na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 12 - São de iniciativa privativa do
Presidente da República as leis q4e:
I - fixem ou modifiquem os efetivos
das forças Armadas:
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remunera-

ção;•
Com a emenda absolutamente esdrúxula, eliminou-se o que estava previsto no art. 48 para transferir o poder de a Presidência da República dispor
sobre a matéria por decreto, mas se esqueceu do
art. 61 , que declara que essa matéria é da iniciativa
do Presidente da República por lei complementar.
Fica, então, esse monstro de contradição no contexto da emenda.
Sr. Presidente, como disse há pouco, V. ExA se
tem revelado zeloso praticante do Regimento, e eu
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não lhe pediria, neste momento, que o violasse. Todavia, acima do Regimento está a Constituição, está
a sua unidade, a sua sistematização e, ao mesmo
tempo, está o cuidado desta Casa de não votar uma
emenda constitucional - nem ao menos se trata de
uma lei ordinária - com tamanha e grosseira contradição.
Creio que V. Ex", tendo em conta que se trata
de émenda à Constituição, pode encontrar um caminho e, com o apoio geral da Casa, determinar que
essa matéria volte à Comissão de Constituição e
Justiça, a fim de que seja devidamente coordenada,
evitando-se essa contradição, que, se for assim remetida à Câmara dos Deputados, não deporá bem
do trabalho do Senado Federal. É o que digo quanto
ao conjunto da emenda. É o que lhe proponho a respeito dessa parte.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Agradeço a V. Ex".

Se, entretanto, V. Ex" entender que não há
como mandar a matéria à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, só tenho que lamentar e dizer,
então, com a sabedoria popular: •a emenda é pior
do que o soneto•.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Peço aos Srs. Senadores que não pressionem o botão antes de ser programado o painel.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Sabe V. Ex" o apreço que tenho por V. Ex", que
tem o poder até de afrontar o Regimento, ultrapassando o tempo legal em sete minutos, ou seja, V.
Ex" dobrou o tempo, algo que é difícil acontecer
nesta Casa; entretanto, para o mestre há o apoio
geral.
Evidentemente, a essa altura da votação, não
posso também deixar de levar em conta o pronunciamento de V. Ex", daí por que, quando enviar a
matéria à Câmara dos Deputados, farei acompanhar
o discurso de V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)

- Concedo a palavra ·a V. Ex".
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, para compensar a generosidade que V.
Ex" teve com o Senador Josaphat Marinho e ganharmos tempo, nos cinco minutos a que tenho direito,
digo apenas que concordo com tudo que disse o Senador Josaphat Marinho.
Estão recuperados quatro minutos-e meio; Sr.
Presidente.

Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa}
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF}
- Sr. Presidente, encaminhamos
favorável ao
projeto do Relator.

ovoto

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Quem vota com o Relator vota "sim"; quem vota
contra vota 'não'.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BiocoiPT-5E}A Liderança do Bloco encaminha o voto 'não".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI} - Sr. Presidente, a Uderança do PFL encaminha o voto 'sim'
a favor do parecer do Relator.

Os Srs. Senadores podem votar agora.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM) - Sr.
Presidente, a Liderança do PSDB encaminha voto 'sin'.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- Sr. Presidente, a Lideran;;a do PMDB recomeoda o 1IOio 'sim'.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF}- Sr. Presidente, a Liderança do PTB recomenda o voto 'sim'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
- Os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes e em outras dependências da Casa estão convidados para a votação. Teremos outras votações
·
depois desta.
O SR. JOSÉ FOGAÇA • Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gari6S ~galhães)
- Senador José Fogaça, já estamos no processo devotação, vários Srs. Senadores votaram e, infei"IZIT1Elnte•••
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, seria
para um esclarecimento, uma vez que não houve
oportunidade no período de encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Agora infelizmente não é possível, pois a grande
maioria já votou e o esclarecimento de V. Ex" não
seria..•
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Tudo bem.

(Procede-se à votação da matéria.)
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VOTAÇÃO NOMINAL
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 1, DE 1995

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 62 DE CONSTITUIÇÃO FEDERAL
N" Sessão: 1

N" Vot.: 1

Data Sessão: 14/05/1997

I Partido

UF

BLOCQ

R.;

BlOCO
BlOCO

PA
SE JANTONIO,

I RJ
I MA I~, PARGA
I RJ

PSOB

CE IBENI VERAS

.:-.. IPE

Voto

Nome do S.Mdor

j Partido IUF

JASOIAS

PSOB
PFL
Bl.OCO

PFL
PMOB IMT

Data Início: 14/05/1997
Hora Início: 16:54:25
... _ ______ Q<!t<!_Fifll:_14/05/1997 _ _ _
Hora Fim_;_ 17:03:~3___ . _
Voto

li

I

~iii

PS:oB
PSDB

SC:OISP.
PFI

>do Senador

OF~

PTB

IES

I MELO

IP5RBRA

PFl

PFL

I P>

PS:oB IRN
PMDB I ES ,GERSON CAMATA
PMOB
PFL

PFL

I AP 'GILVAM BORGES
I AI. I
'PALMBRA

IP1

PMOB
PMOB

IPB

PMOB
PS:oB

IPA IJADER BARBALHO

HUMBERTO LUCENA

I
I

SIM

SIM

I PERES

PMOB IRR
PFL
ITC
PFL
PFL
MT JONAS PINHEIRO
PFl
I
r MARINHO.

Pr~td.:

ANTONIO CARLOS

1° S(.-c,: •
2° S<:..-c.: •

3°Scc.:"
4°Scc.: •
Opc:rml.: HEITOR lEDUR ~"rt'T-~··

••'

••

SIM

SIM

I

SIM
SIM

I

Votos Sim:

57

Votos Não:

12.

Votos Abst:

1

I
I

Total:

70
C--

...

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

-------
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~

--------·-.-.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
- Encenada a votação.
Votaram SIM 57 Senadores; e NÃO 12.
Houve 01 abstenção.
Total de votos: 70 votos.
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o substitutivo aprovado;
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 1, DE 1995
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 período, não forem
convertidas em le~ devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurfdicas delas
decorrentes.
§ 2" O prazo inicial a que se refere o
parágrafo anterior será contado a partir da
data da publicação da medida provisória.
§ 32 Ato do Presidente da Repúbi::a poderá
prorrogar a vigência de meáldas provisórias pelo
prazo de noventa dias, sendo a respectiva mensagem encarrinhada ao Congresso NacionaL
§ 42 É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, do todo ou parte de meálda provisória que tenha sido objeto de rejeição ou tenha perdido sua eficácia por decurso de pmzo.
§ 5"- Os atas praticados na vigência de
medida provisória terão validade jurídica 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 relações jurídicas
dela decorrent_es, nos termos do§ 12
§ 6" As medidas provisórias terão sua
votação iniciada na Câmara dos Deputados,
ou no Senado Federal, observado o critério
de ltemância simples.
§ 72 O Congresso Nacional adotará regime especial de tramitação e votação para
as medidas provisórias, cabendo a uma comissão mista de Deputados e Senadores
examiná-las e emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, em
cada uma de suas Casas.
§ 82 Encenada a votação na Casa revisora, que poderá alterar o projeto de conver-
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são apenas por via de supressões, a matéria
será encaminhada, se necessário, à Comissão
mista para a sistematização do texto final, retornando à mesma Casa no prazo de 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.
§ 10. É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos
políticos 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 orçamentários, orçamento e créditos adicionais,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3'1
11 - reservada à lei complementar,
11 - 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 interrupção das atividades do Congresso Nacional, independentemente dos motivos que d~termi
naram o recesso, ficará igualmente suspensa a contagem dos prazos a que se refere o§ 12 "
. r

-----

Art. 2" As medidas provisórias publicadas até a
data da promulgação desta Emenda continuam em
vigor até a deliberação 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 redação:
"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, obsercado o que
estabelece o art. 84, inciso XXVII, alínea d. •
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Art. 4° É acrescentado um novo inciso ao art.
84 da Constituição Federal, 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;
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 da administração pública;
d) extinção de funçõeos ou cargos públicos, ::)uando vagos. •
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Hem2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 59, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, 11, d, combinado com o art. 353 do
Regimento Interno Requerimento n2 333, de 1997)
Disa ISSão, em turno único, do Projeto de Resolução
n" 59, de 1997, (apresentado como conclusão elo Parecer
nº 2fJ7, de 1997, da Comissão de Assuntos Econômicos),
que autoriza o Gol/'emo do Estado elo Rio Grande do Sul a
erritir, a!Javés de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro elo Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), desti-

nando-se os recursos ao giro de sua dívida mobilíária com
vencimento no 12 semestre de 1997.
A Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Sobre a mesa,-emenda que será lida pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1 - PLEN, DE 1997
Ao Projeto de Resolução n° ,de
1997, que "Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFTRS), destinando-se
os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1° semestre
de 1997.
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Dê-se, à alínea a do art. 2°, a seguinte redação:
"a) quantidade: a ser definida na data
de resgate dos títulos a serem substituídos,
mediante aplicação da Emenda Constitucional n° 3, equivalente à rolagem de 100%
(cem por cento) da dívida mobiliária do Estado venciveLno primeiro semestre de 1997;"
Justificação
A Comissão de Assuntos Econômicos vem
recomendando um resgate de 2%, o que parece
ter um caráter apenas simbólico. No entanto, no
presente caso, custará, aos cofres do Rio Grande do Sul, a importância significativa de R$8 milhões. Mas, em relação à divida mobiliária total,
representa apenas 0,1%, percentual que é absorvido com uma pequeníssima manobra de
taxa, pelo Bacen.
É importante salientar que a Comissão de As·
suntos Económicos propôs o resgate de 2%, ' .1
seja, imprescindíveis R$8 milhões para as finar:as
do Estado. No entanto, esta importância refere-&e a
resgate de dívida amparada pelo Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo
dos Estados, aprovado pela Resolução n• 104, .:!e
1996, do Senado Federal, que estipula um prazo de
pagamento de 30 anos.
Cabe ressaltar, ainda, que 5 {cinco) Estados
rolaram 100% de suas dividas vincendas, no 1~ semestre de 1997. São eles:
- Mato Grosso do Sui Resolução n2 92196
- Minas Gerais Resolução n2 93196
- Espírito Santo Resolução n2 101196
..:. Rio de Janeiro Resolução n2 110/96
· -Mato Grosso Resolução nº 1519?:...Destaquem-se, ainda, com 98%; os seguintes-

casos:
- Rio de Janeiro (Município) - Res. 22/97 (Bacen recomendou 88,99%}
-São Paulo (Estado)- Res. 23197 {Bacen r~
comendou 63,(''2%)
- Santa Catarina - Res. 29 e 33197 (Bacen recomendou 80,7'1%)
Em face do exposto, o Estado do Rio Grande
do Sul pleiteia íOO%, até mesmo porque o Banco
Central reconhece as dificuldades, quando recomenda a renovação de 94,69% dos títulos.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1997.-!:
nadar José Fogaça.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Caries Magalhães)
- Conceda a palavra ao Senador Pedra Simon, para
dar parecer sabre a emenda.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para proferir parecer. Sern revisão da aradar.}- Sr. Presidente,
a parecer é favorável. Ele foi aprovado par unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos.
Fizemos questão de incluir em nosso parecer
algumas das decisões propostas pela CPI que está
estudando os títulos públicos.
Dissemos, em nosso parecer, que a quantidade a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos mediante a rolagem deverá obedecer a certos requisitos. A publicação do anúncio do
leilão para oferta dos títulos referidos nesse artigo,
por exemplo, será feita com antecedência mínima de
três dias da data de sua realização. Segundo análises feitas pelo Senador Roberto Requião, isso é importante para não acontecer que o leilão seja aberto
e uma empresa fantasma compre os títulos e toda a
negociação seja encerrada em menos de doze horas, como aconteceu no caso dos precatórios.
"§ 2Q - O Estado do Rio Grande do Sul
encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos,
toda a documentação referente à oferta de
títulos emitidos no amparo desse resolução.
Art. 32 - No prazo máximo de quatorze
dias após concluída a operação .de emissão
dos títulos autorizados nessa resolução, o
Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de
Assuntos Econõmicos, todos os registres de
compra.e venda dos títulos até o tomador final.~

!:!ou· favorável, portanto, ao projeto e à emenda
do Senador José Fogaça, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Caries Magalhães)
-0 parecer é favo~el.
Em discussão o projeto e a emenda em turno
único.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Caries Magalhães)
- Para discutir, concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN {PPB-SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, se
bem entendi estamos discutindo simuHaneamente o
projeto e a emenda, posto que o Relator ofereceu
parecer favorável. Considero, Sr. Presidente, extremamente delicada a iniciativa do Senador José Fo-
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gaça. Longe de mim arvorar-me em juiz das iniciativas de S. Ex". Como Senador pelo Rio Grande do
Sul, o Senador JoséFogaça tem~nos orgulhado pelo
seu desempenho em âmbito nacional. Sou testemunha disso como seu par nesta Casa nos últimos seis
anos. Participamos juntos de processos importantes
como o grande acerto da dívida externa do Brasil,
quando o atual Presidente da República era Ministro
da Fazenda. Juntos, temos compartilhado muitas
preocupações.
Esse processo do Rio Grande do Sul só não é
considerado suscetível de reparos para sua aprovação pelo esforço que o Senador Pedro Simon fez na
Comissão de Assuntos Econômicos. O Estado do
Rio Grande do Sul está inadimplente quanto a dispositivos constitucionais, particulannente quanto à obrigatoriedade transcrita na Resolução 69/95, de observar certo percentual de despesa com pessoal, de
maneira tão cabível quanto o que ocorreu aqui na
discussão no caso de Uberlândia, que exigiu intervenção apropriada do Senado e da Comissão de Assuntos Econômicos. Por que o processo do Rio
Grande do Sul conseguiu superar, a nosso ver, na
Comissão de Assuntos Econômicos, essa dificuldade? Porque o Senador Pedro Simon incorporou ao
texto da sua proposta de resolução, por inteiro, os
requisitos propostos pelo Senador Vilson Kleinübing
quanto ao leilão, por mim próprio quanto ao relatório
do Banco Central num prazo máximo de 14 dias
após a colocação dos títulos, para que saibamos se
houve deságio, se houve comissão de corretagem e
quem ganhou essa comissão.
Sr. Presidente, aproveitando a atenção do Presidente da nossa CPI, eu gostaria de dizer que foi
muito bom termos adotado isso, porque aprovamos,
com o Parecer do Senador Vilson Kleinübing, a Resolução n2 29, de 1997, que autorizou o Estado de
Santa Catarina a rolar as suas Letras .. _- ·
O Estado de Santa Catarina, com todas as
dificuldades que está vivenda, conseguiu colocar
as suas Letras, que substituíram as vencidas no
dia 12 de abril, sem deságio e sem Banco Vetarisso agora, quando está sendo muito mais difícil
negociar as Letras de Santa Catarina -, conforme
relatório do Banco Central que está em nosso poder, cumprindo o dispositivo que o Senador Pedro
Simon incorporou.
Também deve ser incorporada a porção correspondente ao percentual. Ainda não há um critério
mais equânime para analisar a situação de cada Estado. Com isso, adotamos um critério mais ou menos linear, mas com um pequeno freio, que é o de
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rolar 98%. No caso do Rio Grande do Sul, passar de
98% para 100% seria um fator de desequilíbrio, a
meu ver desnecessário, porque reabriria todos os
processos que aprovamos até agora. Neste ano,
aprovamos o processo de Mato Grosso, do Rio de
Janeiro e de São Paulo. O Senador Eduardo Suplicy
é Relator de mais um processo de São Paulo, que
suscitará muita polêmica; S. Ex'l terá que apresentar
o seu parecer até o dia 21 de maio. No caso de Sergipe, foi 98%. Em Santa Catarina, houve duas parcelas com 98%.
Faço um apelo ao Senador José Fogaça, em
nome dessa espécie de trégua federativa - porque
esta é uma Casa da Federação - e enquanto não temos um acordo dos Estados sobre o reescalonamento da dívida, que vai dar uma nova dimensão
para essa questão; esses títulos vão ser federalizados.
O Rio Grande do Sul foi o Estado do Brasil
que, pela obra e graça dos seus políticos e também
da sua representante certamente, conseguiu o mais
alto percentual de federalização das suas letras. O
mais alto grau de federalização de letras estaduais,
ou seja, de substituição por letras do Tesouro Nacional, foi o do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar,
foi o de Minas, que sempre trabalha com mais silêncio e mais eficiência.
Então, faço um apelo para que aceitemos os
parâmetros do complemento da Resolução nº 29/97,
que estabeleceu os parâmetros do leilão, da prestação de contas - medidas moralizadoras - e também
dos 98%, não pelo que signifique 98% ou 100%,
mas para que não se quebre uma frágil pactuação,
até informal, que se conseguiu na Comissão de Assuntos Económicos, e que o Senado tem homologado, ao contrário do que aconteceu em 1995, quando
tínhamos pactuado na CAE, e, lamentavelmente, o
Plenário revogou soberanamente, mas, a meu ver,
desastradamente. ··
Muito obrigado pela tolerância quanto ao tempo.
Tenho certeza de que fui bem interpretado,
porque nenhuma censura move a minha colocação

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, como
autor da emenda, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra V. Ex'l, para discutir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA {PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, infelizmente, não sou atualmente membro da Comissão
de Assuntos Económicos. Ontem de manhã, quando
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estava sendo votada a matéria na Comissão de Assuntos Económicos, eu me encontrava na Comissão
de Constituição e Justiça, onde estava sendo discutida a matéria relativa à emenda constitucional da reeleição e debatida a emenda constitucional da Previdência, com a presença do Governador do Rio Grande do Sul, Antônio Britto.
De modo que, não tendo acompanhado este
det..ate, dispus-me a elaborar esta emenda pelos
100% de rolagem. Mas, tendo ouvido o Presidente
da Comissão, Senador José Serra, bem como as explicações do Senador Esperidião Amin, e confiando
que se trata de um comportamento padronizado, uniforme e, portanto, válido para todos os Estados, evidentemente não vou apresentar uma emenda que
venha reivindicar para o Rio Grande do Sul um tratamento privilegiado.
Diante disso, Sr. Presidente, retiro a emenda,
para que seja aprovado o parecer do Senador Pedro
Simon, tal como está.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Peço a V. Ex'l que apresente o requerimento. {Pausa.)
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
·- E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 338, DE 1997

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento Interno, a retirada da Emenda n• 1-PLEN, de minha autoria, oferecida ao Projeto de Resolução n•
59/97.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. -José

Fogoça.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlo§.MaQalhães)
- Em votação o requerimento do Sériãdor José Fogaça, retirando a sua emenda.

As Srls e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Vota-se, assim, o projeto sem a emenda.
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro·vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Renaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
PARECER N2 225, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 59, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do projeto de Resolução n2 59, de 1997, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir, através
de ofertas públicas, Letras Rnanceiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária
com vencimento no primeiro semestre de 1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Joel de Hollanda, Relator - Ronaldo Cunha Uma
- Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N2 225, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza o Estado do Rio Grande do
Sul a emitir, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento no primeiro
semestre de 1997.
O Senado Fedé'ral resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
para giro de sua dívida mobiliária com vencimento
no primeiro semestre de 1997.
Art. 22 A emissão deverá ser realizada nas seQuintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicaÇão da Emenda Constitucional n2 3, equivalente à
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da dívida

mobíliária do Estado vencível no primeiro semestre
de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Rnanceiras
do Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo Decreto-lei
n2 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d} prazo: até cinco anos;
e) valor nominal: R$1,00 {um real)- SELIC;
f) características dos títulos a serem substituídos:
SELIC
Título
531826
531837

Vencimento
15-5-97
15-5-97

Ouantj<fade
78.056.769.178
45 295 391 838

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
SELIC
Colocação
15-5-97
15-5-97

Vencimento
15-5-2002
15-5-2002

TítUlo Data-Base
531826
15-5-97
531826
15-5-97

h) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n•s 6.405 e
8.822, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro
de 1989, respectivamente, e Decreto n2 37.189, de 3
de fevereiro de 1997.
§ 12 A publicação do anúncio do leilão para
oferta dos títulos referidos neste artígo será feita
com antecedência mínima de três dias de sua realização.
§ 22 o EsÚ1do do Rio Grande do Sul encaminhará ao Senado Federal, para exame da Corrii~são
de Assuntos Econômicos, toda a d~a~o. referente à oferta dos títulos emitido.s ao amparo desta
'
·
Resolução.
§ 3° A quantidade total de títulos é de
223.352.161.016 LFTRS. Este momento decorre do
fato da emissão dos títulos ter sido efetuada em 4 de
maio e 15 de maio de 1992, quando a moeda vigente era o cruzeiro, que foi transformado em cruzeiro
real, com a divisão por 1.000 {um mil), e em real,
com a divisão por 2.750 {dois mil, setecentos e cinqüenta). O valor financeiro dos títulos, em 31 de janeiro de 1997, representa R$373.643.027,52 (trezentos e setenta e três milhões, seiscentos e quarenta e três mil e vinte e sete reais e cinqüenta e
dois centavos).

-----------------------
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Art.
No prazo máximo de catorze dias após
concluída a operação de emissão dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Económicos, todos os registras
de compra e venda dos títulos, até o tomador finaL
Art. 42 O prazo para o exercício desta autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 52 Esta Resolução 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
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutila, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Cãmara n2 72, de 1996 (n2 925195,
na Casa de origem), que altera o arl 82 da
Lei n• 7.210, de 11 de julho de 1984, que
institui a Lei de Execução Penal, tendo
Parecer favorável, sob n2 158, de
1997, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIÔENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador José lgnácio.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto altera o art. 82 da Lei de Execução Penal, que estabelece no § 12 que "a mulher
será recolhida a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal".
Com base no fato de que a Constituição Federal, em seu art. 230, prevê uma proteção especial ao
idoso, o projeto deve ser aprovado porque o idoso
merece essa proteção do Estado, como teria da família e da sociedade, mas, em especial, do Estado.
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Então, coloca-se o seguinte: "A mulher e acrescenta-se - o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e
adequado à sua condição pessoal".

É uma alteração que vem melhorar a Lei de
Execução Penal, e eu vou votar favoravelmente, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa)
- O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço a pa~~

'

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de me manifestar favoravelmente ao projeto,
acrescentando que, para que a lei não fique só no
papel, já que poucos Estados possuem presídios em
condições de receber mulheres condenadas, deve
ser obrigação dos governos estaduais providenciar
estabelecimentos adequados a essas situações, porque a promiscuidade nos prisões é assustadora.
Também a idade não representa muito, principalmente nos distritos policiais.
Assim, sou favorável ao projeto, mas que o Senado procure acompanhar a aplicação dessa alteração da Lei de Execução Penal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
·.
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovadõ:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 72, DE 1996
(N!! 925195, na Casa de origem)

Altera o art. 82 da Lei n 2 7 .210, de 11
de julho de 1984, que Institui a Lei de
Execução Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 12 do art. 82 da Lei rP 7.210, de 11 de
julho de 1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 82...............................................
§ 1° A mulher e o maior de sessenta
anos, separadamente, serão recolhidos a
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estabelecimento próprio e adequado à sua
condição pessoal.

cos), que autoriza o Governo do Estado do
PiaiJÍ a contratar operação de crédito externo, com vai da União, junto
-Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de trinta milhões de
dólares norte-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.

a

.t..rt. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposiÇõés em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item n2 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nR 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 Plano de Custeio
e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n2 159, de
1997, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do art. 235 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

.É lido o ·seguinte:

REQUERIMENTO N2 339, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos da alínea c, do art. 279, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara n2 1, de 1997, que altera dispositivos da Lei. n2 8.212, de 24 de julho de.
1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências, a .fim de que a mesma seja feita na sessão
de 26 de junho de 1997.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1997. ..,. José

ao Banco

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos
termos do Regimento Interno.
Passa-se à discussão em turno único.
Em discussão.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a
discussão.
Em votação.

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
··
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magálhães)
-Com a palavra o Senador Hugo Napoleão.
··

. . O SR.' HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o encaminhamento da votaçãó é para
consignar e deixar bem claro que o Partido·da Frente Uberal, cuja Uderança exerço nesta Casa. é inteiramente favorável à aprovação dó presente .projeto.
Ele visa· atender à· população· carente do· Piauf e,
portanto, o PFL oferece o seu· endosso nesse momento•.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação. ·

os·

·· ··

...

Srs. Senadores e Senadoras qu~· o' aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Roberto Arruda.
'

AProvado.
.

.

.

--...

-Em votação o requerimento.

A matéria vai à Comissão Diretorá para redaçãofinal.

Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

-ltem6

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

Aprovado.
O Projeto de Lei da Câmara volta à Ordem do
Dia do dia 26 de junho, conforme deliberado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-Item n2 s.

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 52, de 1997 (apresentado
como conclusão do Parecer n2 163, de
1997, da Comissão de Assuntos Econõmi-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~es)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n2 53, de 1997 (apresentado
corno conclusão do Parecer nR . 164, de
1997, da Comissão de Assuntos Econõmicos), que autoriza o Governo 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
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e quatro milhões de dólares norte-americanos, cujos recursos serão destinados à implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio Grande do
Norte.
A Presidência esclarece ao Plenário que no
Parecer n 2 164, de 1997, da Comissão de Assuntos
Econômicos, consta no art. 32 , alínea "f", do projeto
de resolução, nas condições de pagamento - juros,
a data de 15/03, quando deve ser a data de 15/06, o
que será devidamente ratificado na redação final da
matéria.
Esclarece, ainda, que ao projeto não foram qferecídas emendas, nos termos do art. 235, 11, f, do
Regimento Interno.
Passa-se, assim, à discussão do projeto em
tumo único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores e Senadoras .que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) . ·
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a .r~a
ção final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)·
- As matérias constantes dos itens 7. a 9 da Ordem
do Dia da presente sessão, nos termos do parágrafo .
único do art. 383 do Regimento Interno, deverão ser
apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos senhores funcionários as providên~
cias necessárias, a fim de que seja ~speitadQ o dispositivo regimental.

(A sessão transforma-se em secreta às
17h25min. e volta a ser pública às f7h40mín.)
São o seguintes os itens apreciados em
são secreta:

ses-

-7MENSAGEM N 2 65, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 65, de 1997 (nll226f97, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome da Senhora Thereza Maria Machado Qulntella, Ministra
de Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a
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função de Embaixadora do Brasil junto à Federação
da Rússia, exercer a de Embaixadora do Brasil junto
à República da Geórgia.

-8MENSAGEM Nº 90, DE 1997
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 90, de 1997 (n2 427197, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Oto Agripino Maia, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à República da África do Sul,
exercer a de Embaixador do Brasil junto à República
de Botsuana.

-9MENSÀGEM N2 92, DE 1997
de Chefe de Missão Diplomática
Escolha
.
..

.

Discussão, em turno úr:tico, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem n2 92, de 1997 (n11 429197, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos Moreira Garcia'; Ministro de Primeira
Classe, do Quadro Permanente da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Espanha.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Sessão toma-se pública.
· Esgotada a matéria constante da: o:~m do
Dia.
Sóbre a mesa, parece.res ·aferecerido·redação
final de proposições aprovadas na Ord~m.do Dia, na
presente sessão e que, nos termos dó parágrafo único do art. 320 do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário. serão lidos pelo Sr. 12 5ecretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
PARECER N2 226, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redaçáo final do Projeto de Resolução n2 52, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 52, de 1997, que autoriza o Estado do Piauf a contratar operação de crédito
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externo, com aval da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de US$30,000,000.00 (tlinta milhões
de dólares norte-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.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Emília Fernandes - Geraldo Melo - José de Hol·
landa - Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N° 226, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2

,

DE 1997

Autoriza o 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 norte-americanos),
cujos recursos serão destinados à execução do Projeto de Combate à Pobreza Ru·
ral no Estado do Piauí e eleva, para esse
fim, temporariamente os limites de endi·
vidamento do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art.-1 2 É o Estado do Piauí autorizado, nos· termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Fede.raf, 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. 22 É a União autorizada, nos termos da
Resolução n2 96, de 1989, restabelecida pela Resolução n2 17, de 1992, ambas do Senado Federal,- a
conceder garantia à operação autorizada no artigo
anterior.
Art. 32 São elevados temporariamente, nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, os limites de endividamento do Estado do Piauí
de forma a contemplar a operação autorizada nesta
Resolução.
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Art. 4° A operação de crédito externo terá as
seguintes características:
a) valor pretendido: US$30,000,000.00 (tlinta
milhões de dólares norte-americanos), equivalentes
a R$30.996.000,00 (trinta milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), cotados em 29 de novembro
de 1996;
b) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao
ano) acima da taxa equivalente ao custo dos Qualífed 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 (setenta e
cinco centésimos por cento) ao ano sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta
dias após a data da assinatura do contrato;
d) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) contragarantidor: Estado do Piauí, mediante
cotas de Fundo de PartiCipação dos Estados-FPE;
· . f) destinação dos recursos: execu~Çl do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Piauí;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de
junho de 2002 e a última em 15 de dezembro de 2011;
- dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de junho e 15 de dezembro de cada ano;
- da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de junho e 15 de dezembro .de cada
ano;
Parágrafo único. As datas estipuladas para rep;igàrriento poderão ser prorrogadas para manter
correlação com a efetiva data de assinatóra do contrato.
·
·· '
Art. 52 O prazo máximo para o exercício. desta
autorização é de quinhentos e quarent.!l.dias contado
da data de sua publicação.
Art. 6" Esta resolução entra em vigor,na.data
de sua publicação.
PARECER Nli'J2.7, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 53, de 1997.
A Comssão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 53, de 1997, que autoriza o Estado do Rio Grande do Norte a contratar e
conceder contragarantia a operação de crédito externo, c6m o avari:lalinião;jurito
Banco lnfemacici~

ao
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na! para Reconstrução e Desenvolvimento _ B!RD,
no valor equivalente a US$ 24,000,000.00 (vinte e
quatro milhões de dólares norte-americanos), cujos
recursos serão destinados à implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio
Grande do Norte.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio de
1997. _Antonio CariO$ Magalhães, Presidente_
Emilia Fernandes, Relator _ Geraldo Melo _ Joel
de Holanda _ Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER N2 227, DE 1997
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza o 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 US$
24,000,000.00 (vinte e quatro milhões de
dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados à implementação
do Projeto de Combate à Pobreza Rural
no Estado do Rio Grande do Norte.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio Grande do Norte autorizado, nos termos da Resolução n2 69, de 1995,
do Senado Federal, a contratar e conceder contragarantia em operação de crédito externo a ser c:Ontratacla junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento_ BIRD, no valor equivalente
a US$ 24.000,000.00 (vinte e quatro milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos serão destinados à implementação do Projeto de Combate 'à
Pobreza Rural no Estado do Rio Grande do Norte:
Art. 22 É a União autorizada, nos termos da
Resolução n2 96, de 1989, reestabelecida pela Resolução n2 17, de 1992, ambas do Senado Federal,
a conceder garantia à operação autorizada no artigo
anterior desta Resolução.
Art. 32 A operação de crédito externo terá as
seguintes características:
a) valor pretendido: 24.000,000.00 (vinte e quatro milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 24,000,000.00 (vinte e quatro milhões e

Sll

seiscentos e sessenta mil reais),a preços de 31 ae
outubro de 1996;
b) juros: 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao
ano) acima da taxa equivalente ao custo dos Qua!ifed 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:()_,7o/o aa (setenta e cinco centésimos por cento ao- ano) sobre- o montante
não desembolsado, contada a partir de sessenta
dias após a data de assinatura do contrato;
···
d) garantidor: República Federativa do Brasil;
e) destinação dos recursos: implementação do
Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do
Rio Grande do Norte;
f) condições de pagamento:
_ do principal: em vinte prestações semestrais,
iguais e consecutivas, no valor de US$ 1 ,200,000.00
(um milhão e duzentos mil dólares norte-americanos) cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de
março de 2002 e a última em 15 de setembro de
2011;
_ dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de junho e 15 de dezembro de cada ano;
.:.. da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de março e 15 de setembro 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. 42 O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de quinhentos e quarenta dias contados da data de sua publicação.
·
Art. 52 Esta Resolução entra em vigor
data
de sua publicação.
···
O SR. PRESIDENTE (Antonio ca!los'Maga!hães)
-Os pareceres vão à publicação.
Sobre a mesa; requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

na

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 340, 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 Resolução n2 52, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n2 163, de

------------~~---------~~~~~~~~~-------
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1997, da Comissão de Assuntos Económicos), 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 trinta milhões de
dólares norte-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 fimites de enãiVidamento do Estado.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1997.- Freitas Neto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1~ Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da Redação Final.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada

o projeto v~i à eromufgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Élcio Alvares por
cessão do Senador _Romeu Tuma.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V.~ a palavra.
O SR. PEDRO SIMON - Gostaria de fazer uma
pergunta, Sr. Presidente. Também foi aprovada a
dispensa do Rio Grande do Sul?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Já foi. A redação final também foi aprovada.
O SR. PEDRO SIMON • Muito obrigado.

REQUERIMENTO N2 341, DE 1997

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tudo de V. ~passa rapidamente.

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 R~solução n• 53, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n• 164, de
1997, da Comissão de Assuntos Económicos), que
autoriza o Governo 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 implementação do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado do Rio
Grande do Norte.
Safa das Sessões, 14 de maio de 1997. - Joel
de Hoflanda.

O SR. ÉLCIO ALVARES (PFL - ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) :- Sr.
Presidente, eminentes colegas, na condição de Líder
do Governo no Senado, ocupo a tribuna neste "instante para fazer um registro no qual esiãéontida a fi. losofia de um comportamento de Governo que tem
sido,_ao longo do tempo, exaltado por tod<:>s nós.
Hoje, na parte da manhã, quando pude mi;mifestar-me sobre o assunto que foi trazido à baila pelo
Jornal Folha de S.Paulo, tive a oportunidade de tecer alguns comentários sobre a personalidade do Ministro Sérgio Motta. Na ocasião, reafirmei, de público, meu respeito e minha admiração, dando testemunho, ao longo desses dois anos e meio de Liderança, da probidade com a qual o Ministro sempre
se houve nos contactos que mantivemos na defesa
dos pontos de vista do Governo, na discussão de
projetas, enfim, em todas as oportunidade que teve
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S. Ex" ensejo de colocar sua inteligência a serviço
do Governo.
É um assunto profundamente delicado, eminentes colegas. E nós não iríamos negar que, em
casos como esses, como sempre procedemos na
vida pública, buscamos com rigor e severidade o esclarecimento da verdade, para que não paire nenhuma dúvida àqueles que têm responsabilidade perante a coisa pública e, principalmente, perante o País.
O Ministro Sérgio Motta, hoje, teve oportunidade de oferecer ao País uma nota que faço questão
de ler com toda solenidade, porque diz bem do seu
comportamento e da ação do Governo ao longo desses anos em que o Presidente Fernando Henrique
tem dado ao País, evidentemente, um momento ímpar da sua história.
Diz o Ministro Sérgio Motta:
"Considerando a matéria publicada no
Jornal Folha de S.Paulo, de 14 de maio de
-97, cabem as seguintes declarações:
1. A transcrição das conversas publicadas não <;ontém qualquer afirmação concreta e é composta de frases no condicional,
especulações e evasivas;
2. A manchete Nova fita liga Sérgio
Motta à compra de votos para reeleição é
enganosa, tendenciosa e caluniosa, com nítidas e estranhas intenções políticas, pois a
leitura das transcrições demonstra que não
há qualquer acusação concreta ou fato real
contra o Ministro ou o Ministério das Comunicações. A manchete nada tem a ver com a
matéria, ferindo a ética jornalística e o mais
comezinho respeito aos direitos do cidadão;
3. Os fatos levantados na série de reportagens do jornal Folha de S.Paulo devem
ter rigorosíssima apuração, inicialmente no
ãmbito da Cãmara dos Deputados, corno,
aliás, já forarTJ_tomadas providências pela Presidência da Cãmara, estabelecendo uma Comissão de sindicãncia, com prazos exíguos;
4. Os fatos citados, se comprovados,
têm o repúdio da Nação, do Governo e o meu;
5. A transcrição das conversas ocorridas revela fatos repulsivos e inclui conversações mentirosas e criminosas no que se refere a mim.
6. Após as apurações na Câmara dos
Deputados e o encaminhamento ao Judiciário, se ainda for necessário e restarem algumas das afirmações criminosas, tomarei as
providências judiciais cabíveis.
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7. Imediatamente, promoverei a Interpelação judicial dos Parlamentares mencionados, · para que neguem ou confirmem o
que está contido na matéria divulgada pelo
jornal Folha de S.Paulo.
Brasília, 14 de maio de 1997
Sérgio Motta•
Sr. Presidente e eminentes Colegas, confesso,
na condição de Líder, que esse era o esclarecimento
que eu gostaria de ouvir do Ministro Sérgio Motta.
Desde o primeiro momento, tomei a sua defesa com
destemor e sem qualquer intenção, sem qualquer
biombo diante das minhas palavras, porque parti da
premissa, que continua mais presente do que nunca,
da correção do Ministro Sérgio Motta à frente da
Pasta das Comunicações.
Agora, com essa nota, o Ministro deixa claro,
primeiramente, o repúdio não só dele mas também
do Governo, e, em segt,~ndo lugar, que vai tomar as
medidas cabíveis para que os elementos envolvidos
no episódio declarem, na Justiça, a procedência ou
não das afirmações.
_
Portanto, o registro define o comportamento de
um homem, de um Governo e, acima de tudo, responde favoravelmente ...

O Sr. Edison Lobão- V. Ex" me permite um
aparte, Senador Elcio Alvares?

O SR. ELCIO ALVARES - Pois não. Ouço
com prazer o Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão - Sr. Líder Elcio Alvares,
como V. Ex", li a reportagem. Desde logo, não precisei. da nota do Ministro Sérgio Motta para afirmar a
minha convicção da inocência dele. Conheço o Ministro Sérgio Mota há algum tempo. Todos sabemos
que ele tem um estilo pessoal que não agrada· muitas pessoas. Mas, no que diz respeito à sua se.riedade pessoal, creio que todos estamos _de.~rdo em
que ele é inatingível, inatacável. Quero deixar aqui,
portanto, a minha palavra de solidariedade a V. Ex-,
pela iniciativa que tem de defender o Ministro, mas
sobretudo a ele próprio, dizendo que a Nação brasileira não acredita em qualquer envolvimento dele
num episódio dessa natureza.
O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. ELCIO ALVARES- Expresso o meu
agradecimento ao Senador Edison Lobão e ouço o
Líder do meu Partido, Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Líder Elcio
Alvares, tenho a impressão de que, após as coloca-

514

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ções feitas por V. Ex", nada mais deveria eu aduzir,
porque V. Ex" deixou claro, à saciedade, a posbJra do
Ministro Sérgio Motta. Mas gostaria de cingir-me a urna
observação: quando no item 7 da nota, salvo engano,
S. Ex" declara que tornará as providências e as medidas judiciais cabíveis mediante interpelação judicial
dos envolvidos, deixa rigorosamente-·claro que não
está a recear qualquer tipo de injunção direta ou indireta com relação à sua conduta e ao seu comportamento. Aliás, franqueza é um requisito e é urna qualidade
que não.se pode negar ao Ministro.
Aproveito, também, se me permite V. Ex4, o
ensejo para situar uma outra questão. O Senador
Ademir Andrade, numa comunicação de liderança,
indagou por que o meu Partido expulsou os dois Deputados Federais e não fez o mesmo com relação
ao Governador do Estado do Amazonas, Amazonino
Mendes. Não o fez por três razões: primeiro, porque
não há nenhuma gravação, como no caso dos Depu,
tados, em que conste a palavra do Governador; segundo, porque S. Ex" se encontra no exterior, em viagem oficial à Ucrânia. Não chegou, portanto, ao Brasil
e não teve oportunidade de falar. Terceiro e último, a
pedido do nosso colega Senador Bernardo Cabral, que
recebeu do Governador um telefonema internacional,
dizendo que rigorosamente não tem nada a ver com
os fatos em .tela. Agradeço o aparte e solidarizo-me
com V. Ex" e com o Ministro Sérgio Motta.
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Hugo Napoleão, declaro que o aparte de V. Ex" enriquece
neste momento as palavras que estou proferindo em
razão da nota do Ministro Sérgio Motta..
· Ouço o Senador José Roberto Arruda e, logo
em seguida, o Senador Eduardo Suplicy, mas vejo
que quatro colegas desejam apartear. Portanto. vou
atender a todos os colegas que desejam nesta oportunidade manifestar seus pensamentos.
O Sr. José Roberto Arruda - Senador Elcio
Alvares, em primeiro.. lugar, desejo dar o meu testemunho. Participo, na Executiva Nacional do PSDB,
de reuniões políticas com o Ministro Sérgio Motta há
muito tempo e quero registrar aqui o meu testemunho da maneira clara, aberta, transparente e às vezes até franca demais com que S. Ex" se coloca. Há
que se deixar claro que o Ministro Sérgio Motta, em
todas as articulações políticas que realiza, tem deixado como marca de sua participação a transparência, a clareza de procedimentos. Segundo, Senador,
a nota que o Ministro Sérgio Moita assina e que V.
Ex" lê dessa tribuna é da clareza e da franqueza que
todos nós esperávamos de S. Ex&. Mais que isso, é
nossa também a estranheza da dicotomia entre a
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manchete do jornal e o texto da matéria, da diferença entre a manchete e o texto transcrito da dita gravação. Ora, todos nós sabemos que de cada 10 políticos que se falam por telefone, pelo menos cinco citam o Ministro Sérgio Moita As !:ilações colocadascomo referidas na nota - em nada comprometem a
postura de S. Ex", que tem sido claro e transparente
em suas ações. Mais do que isso, é preciso dizer
que, muito antes dessa nota, pela firme posição de
V. Ex& e da nossa Bancada no Senado Federal, a
COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, hoje
pela manhã, repudiou qualquer sinalização, em sentido contrário, desses fatos e aprovou a emenda da
reeleição, dando sinal inequívoco da forma como o
Governo se conduziu neste assunto.
O SR. ELCIO ALVARES- Agradeço a intervenção sempre brilhante do nobre Senador José Roberto Arruda e ouço, em seguida, o Senador EduardoSuplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Elcio Alvares, considero importante a atitude do Ministro Sérgio Motta, sobretudo quando se mostra inteiramente
favorável a que se faça a apuração completa dos fatos. Acredito que, ao dizer isso, S. Ex" propõe, inclusive, que o Congresso Nacional tenha a melhor forma de apurar todo o eventual procedimento irregular
cometido. Isso significa que será importante para a
comissão de sindicância, e eventual CPI, realizar a
apuração adequadano âmbito daGâmara, obtendo
os inStrumentos necessários para isso; incluindo a
transferência do sigilo bancário para essa comissão
de sindicância Acredito, portanto, que o Ministro
Sérgio Motta, na sua forma franca de ser,. está expressando o quanto quer que esses tat95 sejam inteiramente apurados, até para que a st.ia eventual
responsabilidade fique inteiramente eliCiarecida e
acredito que isso possa ser esclarecido no sentido
de se comprovar a sua inocência
,_. .• , : ·
.---'-'
O SR. ELCIO ALVARES - AgradéÇo a V. Ex".
O Sr. José Serra - Permite-me V •. Ex& um
aparte, Senador Elcio Alvares?
..
O SR. ELCIO ALVARES- Ouço o Senador
José Serra
O Sr. José Serra- Senador Elcio Alvares, desejo aqui manifestar minha concordância com as palavras de V. Ex& e minha satisfação pela nota do Ministro Sérgio Motta. Tenho alguns motivos para expressar algo semelhante ao que V. Ex" exf)ressou.
Em primeiro lugar, pelo conhecimento pessoal da
atuação de Sérgio Motta na vida pública e ao longo
de décadas de relações de amizade. O Ministro Sérgio Motta é uma pessoa cuja atuação na vida pública
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tem um único norte, que é o interesse público, a exposição franca de suas idéias, o seu estilo ofensivo,
mas jamais a cobertura de práticas como as que estão sugeridas nessas gravações. Em segundo lugar,
pelo próprio noticiário, que se baseia em gravações
de conversas de pessoas que não merecem credibilidade alguma. Aliás, duas delas, hoje, foram expulsas do seu Partido. A expulsão foi decidida pela direção do Partido de V. Ex'~. Frise-se ainda a evidente
falta de decoro que caracteriza o comportamento
desses envolvidos. Em terceiro lugar, vale salientar
que, na verdade, as alusões ao Ministro são sempre
na base do palpite e no condicional. Ou seja, mesmo
que fossem mais afirmativas, por virem de onde
vêm, por não terem qualquer prova de qualquer natureza já deveriam não ser considerados como sérios. Mas, além disso, as próprias declarações têm
um tom de condicional, de referências vagas - eu diria até, se me permite a palavra, chutes -que aparecem no meio de conversas casuais~ Portanto, creio
que, pela pessoa do Ministro, pelo que S. ExA ·é, e
pelas características do · próprio noticiário, cabem
aqui, de maneira muito apropriada, as palavras que
ouvi de V. Ex' e de outros Senadores, inclusive de
Líderes de Partido. Por último, o Ministro registra,
com clareza, aberto à sua disposição para que as investigações sejam feitas, além da sua disposição de
interpelar as pessoas cujas declarações foram registradas no jornal. Congratulo-me com V. Ex" pela iniciativa, neste momento, de vir à tribuna, para ler
essa nota e fazer as considerações que fez..
O SR. ELCIO ALVARES- Agradeço as palavras do nobre Senador José Serra, com um testemunho muito importante e valioso neste instante,
porque a história política do Senador José Serra e
do Ministro Sérgio Motta se confundem no momento
·· em que ambos, dentro do mesmo pensamento político, dentro da mesma filosofia, dentro do mesmo Partido, têm dado uma contribuição notável à política
~
brasileira.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. ELCIO ALVARES -Ouço o Senador
José lgnácio Ferreira.
O Sr. José !gnácio Ferreira - Senador Elcio
Alvares, sintonizo-me com V. Ex" e solidarizo-me
com o Ministro Sérgio Motta. Fico a imaginar como é
difícil fazer vida pública neste País e como é difícil
ter a presença que tem Sérgio Motta na vida nacional, o pára-choques do Governo, o pára-raios do Governo. S. ExA enfrenta várias dificuldades, tendo
sempre adversários prontos a recolher qualquer eis-
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co de possibilidade, qualquer fímbria de possibilidade de agredi-lo e lanoyar contra S. Ex" as farpas da
calúnia e da maledicência. Como é difícil fazer IÍida
pública neste País! Lembro-me de um doutrinador
de Direito Penal que manifestava-se sobre aquele
que rouba a honra alheia, dizendo que é mais torpe,
age mais torpemente do que o pior dos marginais,
porque rouba- aquilo que a ele não enriquece, mas
efetivamente ao roubado empobrece. Até na imagem as coisas ficam difíceis, mais prejudicadas;
mas, neste caso, não: deram a nós a opórtunidade
de uma manifestação de solidariedade a alguém que
tem mostrado em sua atividade no Executivo seus
altos propósitos, seu espírito público. Tenho feito palestras em vários pontos deste País - há dois dias
estive em São Paulo - sobre a lei geral que está em
projeto agora na Câmara dos Deputados. E o Senado vai tomar conhecimento disso. Haverá, certamente, em varejos, aqui ou ali, posições contrárias ao
texto; mas a verdade é que ele revela, com muita
clareza, o espírito público que orientou os passos
dos consultores daquele projeto, sobre o comando
do Ministro Sérgio Motta. O Ministro é· um homem
que tem, sem dúvida, o respeito da Nação e desta
Casa. Quero, nesta oportunidade, reiterar minha solidariedade a S. Ex!', porque o vejo como homem
inatacável e de comportamento que revela à Nação
um altíssimo espírito público.
·
O SR. ELCIO ALVARES- Recolho com muita
alegria as palavras do Senado José lgnácio Ferreira,
que também enobrece a Bancada do Espírito Santo;
uma das figuras mais acatadas aqui e que hoje, inclusive, teve uma participação histórica nos debates
que fizemos na Comissão de Constituição, Justiça e
Cid!idania.
··

Ouço em seguida o Senador Ney Suassuna.
Aviso aos meus colegas que estão fazendp menção
de apartear-me que, pela ordem, vou-éÕncedendo a
palavra a cada um, para que todos possam expressar ao Ministro Sérgio Motta a sua admiração o
seu apreço.

e

O Sr. Ney Suassuna - Senador Elcio Alvares,
alegro-me muito de ver V. Ex' na tribuna, defendendo a honra de um Ministro que encontrou no Ministério a possibilidade de dar qualquer concessão e que
transformou todas essas concessões em concorrências. Isso mostra que veio para regularizar, que busca regularizar e mostra exatamente o oposto do que
hoje os jomais tentaram estampar. Solidarizo-me
com V. Ex', porque creio que está fazendo justiça ao
trazer a esta tribuna a solidariedade dos Senadores
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do seu Partido e de cada um que se está manifestando. Era o qua queria deixar registrado.
O SR. ELCIO ALVARES- Agradeço a V. Ex-,
Senador Ney Suassuna, e passo a ouvir agora o Senador Valmir Campelo, Líder do PTB.
O Sr. Valmlr Campelo - Senador Elcio Alvares, vou na mesma linha do nobre Senador José lgnãcio Ferreira. É realmente difícil fazer vida pública
neste País. O ônus da prova hoje não é mais de
quem acusa, mas, sim, do acusado. Temos que estar sempre renovando, de noventa em noventa dias,
o atestado de bons antecedentes, para provar que
somos honestos. Quero, em meu nome e do meu
Partido no Senado Federal, manifestar inteira solidariedaqe ao Ministro Sérgio Motta. S. Ex- é um homem polêmico. Geralmente, são polêmicas as pessoas honestas, que trabalham muito, até mesmo
pela sua franqueza; S. Ex- é um homem polêmico
pelo seu. trabalho, pela sua atuação, pela vontade
que tem de acertar. De forma que não acredito, absolutamente, mesmo porque não houve nenhuma
afirmação em relação ao Ministro. A colocação foi
feita no condicional; não há afirmação a respeito do
Ministro Sérgio Motta, que, para mim e para a minha
Bancada, continua gozando de toda a trangparência
e honestidade no trabalho que leva à frente no Ministério das Comunicações.
·
···
O SR. ELCIO ALVARES- Agradeço ao Senador Valmir Campelo. Ouço o Senador Pedro Simon
e, fogo em seguida, o Senador RomeuTuma...
O Sr. Pedro Simon - Prezado Lfder, não preciso entrar no tom dos apartes anteriores, mas quero
acrescentar algo ao que foi dito. Primeiramente, ·com
relação ao Ministro Sérgio Motta, creio que dos presentes s~ o que o conhece há mais tempo. Com S.
Ex- tenho privado uma boa intimidade; somos do
mesmo Partido, o velho MDB, da época difícil e dra'mática do arbítrio. Reuníamo-nos, em São Paulo,
com o Dr. Ulysses e· mais alguns, e Sérgio Motta estava sempre presente. Portanto, conheço S. Ex- de
muitas caminhadas e ·o tenho como um homem de
bem, sério, digno, um homem absolutamente correto, o que, aliás, diga-se de passagem, é o pensamento que tenho do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, do atual Senador José Serra, do Governador Franco Motoro, os quais, no MDB de São Paulo,
além do Dr. Ulysses Guimarães e Severo Gomes,
foram as pessoas com quem convivi, aos quais tinha
apreço e consideração. Todos sabem das restrições
que sempre tive ao Sr. Orestes Quércia e ao seu do
grupo. A admiração que tenho pelo Sr. Sérgio Motta
e a seriedade com que vejo S. Ex- não estão em dis- ..
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cussão, mas, sim, a hora que estamos vivendo. Com
todo respeito, meu querido Líder, o belíssimo, correto e brilhante pronunciamento de V. Ex-, a nota correta do ilustre Ministro e todos os apartes que suscitamos aqui não vão alterar uma realidade, pois saiu
a manchete, saiu a notícia e, hoje, neste Pafs, se
não tentarmos achar uma fórmula por meio da qual o
político tenha condições de que a verdade venha à
tona, estaremos todos misturados. Era ex-governador e Senador nesta Casa, passou depois de mim o
Governador Alceu Collares do PDT e, depois de S.
Ex-, o Governador Antonio Britto do meu Partido,
quando a imprensa noticiou que teriam ocorrido irregularidades na Companhia Estadual de Energia Elétrica durante o meu Govemà. Pedi a formação de
uma CPI; pedi ao Britto que fizesse o inquérito e
pedi aos Parlamentares do meu Partido que fizessem a CPI, e ela foi feita. Algumas irregularidades
foram apontadas e ficou provado que .nunca tomei
conhecimento, que.durante todo o meu governo e no
governo Alceu Collares ninguém tinha tomado conhecimento desse fato. Apurar é .uma obrigação.
Quando o .ilustre Líder Sérgio Motta diz que vai entrar em jufzo, eu acredito. Mas sabemos- coitado do
Dr. Motta - que entrar em juízo e não entrar é a
mesma coisa, .pois vai levar um ano, dois anos, dez
anos e não vai acontecer nada Alguém disse que é
ato de coragem. Não é.ato de.coragem, pórque, lamentavelmente, político não tem oportunidade de
sair da vala comum sobre se é.verdade ou mentira.
E isso leva à impunidade, à falta de correção, porque, nisso, ou o Deputado é vigarista, porque inventou e é calúnia, ou é verdade, e isso deve ser averiguado. Mas não fazer nada? É ó que i;IContece na
vida política brasileira Quando o Congresso Nacional provou que o Presidente Collor era. corrupto e o
afastou, mereceu a ci'edibilidade da Nação. Quando
o Congresso provou que os Parlamentares .da Comissão do Orçamento eram coiruptos_e-os áfastou
do Parlamento, mereceu o respeito da Náção. Não
mereceu o respeito da Nação quandonãC? deixou
criar a CPI dos Corruptores, que deverià ter .sido
criada, pois os fatos existiam, estava Provado. V. Exsabe melhor do que eu, pois presidiu aquele trabalho. Os fatos existiam e não nos deixaram criar a terceira CPI, a CPI dos Corruptores. O fato está aí, não
é o Sérgio Motta que está em juízo. Não me passa
pela cabeça que o Ministro vai pegar R$1 milhão e
distribuir R$200 mil para fulano, R$200 mil para bel·
trano. Imaginar uma grosseria dessas desmoronaria
tudo o que pensamos em termos de ética mínima.
Antigamente se dizia que não interessava o fato,
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mas a versão. Hoje se diz que a versão é o fato.
Dentro desse pressuposto de que a versão é o fato,
estamos constatando que algo mudou: foi o PFL que
tomou a decisão de expulsar os dois Parlamentares.
Alguém veio a mim perguntando se eu achava certo, porque não lhes foi dada oportunidade de defesa. Digo que se lermos a Folha de S.Paulo sobre
esse assunto, constatamos, na verdade, que a
maneira como os Parlamentares se comportaram
faz com que não tenhamos vontade de conviver
com S. Ex-s. Penso que o PFL agiu bem, porque
deu uma demonstração diferente e que vai repercutir muito bem perante a opinião pública. Que o
fato é verdade, não temos dúvida. Que se tomem
providências. Acobertar ou deixar para depois é profundamente lamentável. E é essa impunidade, meu
nobre e querido Senador Elcio Alvares, que faz com
que tenhamos que provar a nossa honestidade a
cada hora, como disse bem o Líder do PTB. Não hã
problema em provarmos nossa· honestidade, mas
sabemos que há pessoas que são desonestas, ·vigàristas e corruptas que não vão para a cadeia e não
acontece nada. Sabemos que temos dois brasis; um
dos quais vive na fome, na miséria, com uma tremenda injustiça social, e os seus problemas não
são acompanhados por nós, a começar por mim,
Pedro Simon, da maneira como deveria ser. Há
uma distância muito grande entre as pessoas simples, as pessoas humildes, que sofrem e que lutam
e nós, e eu, Pedro Simon, que pertenço a uma elite,
que me formei advogado, que sou professor universitário, que fui governador, que fui ministro, que sou
Senador da República, mas que convivo com outro
tipo de pessoas.· E nem sempre soam em meus
ouvidos o clamor daqueles que sofrem e que ·são
oprimidos. Então· quando a imprensa noticia tais divergências, quando a imprenSa noticia o 'que há de
diferente entre nós e eles, é que
se forma um abismo profundo entre o Congresso
Nacional e o povo brasileiro. O que aconteceu, hobre Senador, não pedimos. Que pena que aconte. ceu! Que pena que a Folha de S. Paulo descobriu!
Melhor que não tivesse acontecido. Mas, já que
aconteceu, temos que averiguar. Com todo o respeito, com todo o carinho que tenho por V. Exl', que
é um homem de bem, um homem digno, competente, capaz, que foi um extraordinário Ministro e está
sendo um extraordinário Líder, hoje divergimos. Se
dependesse de mim, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania teria adiado para a próxima semana, até porque o Senado Federa! é Casa revisora. E se assim é, e se o Presidente do Senado disse
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no jornal que achava que o Parlamentar do PFL deveria ser punido -e não é intromissão, porque penso
que não fez mais que a obrigação ·, e se o PFL se
reuniu para expulsar os dois Parlamentares, o Senado Federal, que é Casa revisora, deveria ter dado
o exemplo à Nação e dito que suspenderia, que esperaria até a próxima semana para ver o que acontece. Dou meu aparte, meu abraço e meu carinho a
V. Exl'. De minha parte, também, não me passa
pela cabeça que o Ministro Sérgio Motta, meu prezado e querido amigo Sérgio Motta, tenha esse tipo
de envoMmento, que é absolutamente ridícul9 e incompreensível. Muito obrigado a V. Ex&.
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Peciro Simon, quero fazer um registro de que, à medida que
crescem nossas divergências políticas, iriais aumenta a admiração e o apreço. Incluo com·muito respeito
o seu aparte ao pronunciamento que estou realizando, com a maior vênia possível a um· homem público
que admiro.
Ouço agora o Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma - Senador Elcio Alvares,
provavelmente pouco ou quase nada teria a .l:u:i!!!!Scentar ao que já foi dito pelos Senadores que se mànifEiStaram em apartes de solidariedade ao Ministro
Sérgio Motta. Quero apenas revelar o caráter de V.
Exl', Senador Elcio Alvares, porque hoje pela manhã,
se me permite, não o vi como Líder do Governo nesta Casa, mas o vi como um homem de caráter que
tem uma responsabilidade muito grande pela cidadania e pelo respeito·aos seres que o cercam. Usou da
palavra em defesa do Ministro Sérgio Motta, como
pessoa humana e por conhecer as características de
comportamento de S. Exl'. Então, se me p8!'111itir,
descaracterizaria V. Exl' como Uder, tanto na primeira hora de funcionamento do Senado como agora,
na tribuna, em defesa do Ministro que-não precisa
de defesa. V. Exl' comunica e permite aos Senadores se manifestarem a respeito da pessoa de Sérgio
Motta e da nota que expediu, que deixa muito claro
os seus objetivos com respeito a esse comportamento dos Deputados que se manifestaram naquela
gravação. Vi ainda, ontem, a manifestação do Senador Antonio Carlos Magalhães de repúdio e indignação com respeito a esse comportamento indecoroso
que levou a Executiva do PFL a expulsar os dois Deputados, pelas razões que o nosso Líder Hugo Napoleão já expôs. Conheci há pouco o Ministro Sérgio
. Motta - quando assumi o Senado e S. Exl', o Ministério. Recentemente, em viagem, pude conversar
com S. Ex- a respeito da sua militância política na
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era da juventude, em que buscava um País ideal
para aqueles que, como S. Ex'l, lutavam por esse
objetivo, em contraposição ao Governo da época em
que iniciou sua militância. Assim, S. Ex" não pode
descaracterizar esse comportamento de respeito à
coisa pública. Seria uma decepção enorme para
aqueles que o conhecem, por sua história, ou por intermédio do relacionamento pessoal ou pelas explicações que dá quando conversa. Seria uma decepção, mas acredito que jamais passaremos por isso,
porque Sérgio Motta continua o mesmo, com aquela
agressividade verbal no seu comportamento. Interessante é que esse tratamento parece agressivo,
mas é pela amizade e coração que S. Exª acha que
tem com as pessoas com quem se relaciona. S. Ex'l
pensa que pode agredir verbalmente por sentir a extensão dessa amizade. Não quero me alongar. Ouvi
com muita cautela essas gravações. Uma visão policial nos diz que a chacota, a indiferença tomou conta. Perdoem-me, pois não é um tratamento que deva
ser usado entre Parlamentares, mas os malandros
costumam alargar as acusações para saírem ilesos:
quanto mais a acusação é alargada mais fácil fica
para o malandro sair. Não estou me referindo aos
Deputados, mas esse é o comportamento que me
demonstram as gravações. Não podemos dizer que
não são S. Ex!!s porque já sabem até quem é o mister •x• e não têm a coragem de apontá-lo. Quero solidarizar-me com V. Ex". Espero conhecer o mister •x•
em breve pelo depoimento que os Deputados farão na
Comissão que em boa hora o Pn!siderite Míchet Temer designou para fazer as apurações. Minha solidariedade a V. Ex" e ao Ministro Sérgio Motta.
O SR. ÉLCIO ALVARES- O aparte do V. Ex",
Senador Romeu Tuma, foi muito valioso para o meu
pronunciamento.
Ouço o Senador Gerson Camata, praticamente
na derradeira fase de apartes.
O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador Élcio
Alvares, como o Senador José Serra, não tenho o
privilégio de uma convivência mais íntima, mais
amiudada com o Ministro Sérgio Motta, mas, como
político, como cidadão brasileiro, acompanho pela
imprensa a atuação do Ministro. E uma virtude não
podemos negar a S. Exª: é a coragem. Nosso querido Ulysses Guimarães dizia que o homem público
que não tem coragem não possui as õutrasVirtuaes,
porque quando tiver que usá-las correrá acovardado.
O essencial é a coragem. A coragem do Ministro
Sérgio Motta é demonstrada pelos torpedos que envia, pelas afirmativas até temerárias que faz, mas
notamos que esse procedimento é sempre em defe-
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sa da moralidade pública. Quase todas as suas incisivas afirmativas têm esse tom: a coragem de defender o bem público, a coragem de defender o comportamento ético e moral publicamente. Ora; nos homens, essa coragem normalmente é resultado de
uma vida pregressa limpa, de uma vida séria; essa
coragem quase temerária tem um embasamento de
uma vida inteira. E, tenho certeza, não há de ser
uma manchete tirada, com outras intenções, de uma
conversa no condicional, entre pessoas que não deveriam nem ter merecido atenção, que há de empanar o passado e a atuação futura do Ministro. O que
esperávamos dele era a nota que V. Ex" leu. O Ministro Sérgio Motta quer a apuração dos fatos que
condena e, ao mesmo tempo, ele vai à Justiça, mesmo que não possa ocorrer o reparo do dano no prazo que ele espera; mas a coragem dele continua. À
solidariedade de V. Ex", como Líder, juntamos a de
todos os nossos colegas à figura desse homem que
tem como caraterística a coragem, esta certamente
baseada na vida digna que nos tem mostrado até hoje.
O .SR. ELCIO ALVARES - Senador Gerson
Camata, o aparte de V. Ex'l me permite falar neste
instante que o Espírito Santo, por inteiro, na sua palavra, na palavra do Senador José lgnácio e na minha, presta ao Ministro Sérgio Motta a solidariedade
que ele merece.
O Sr. José Agripino - Concede-me V. Ex" um
aparte?
O Sr. Osmar Dias- Concede-me V. Ex" um
aparte?
A Sr§ Marina Silva- Concede-me V. Ex" um
aparte?
O Sr. Sérgio Machado- Concede-me V. Ex'
umaparte?
·
O SR. ELCIO ALVARES - Ouçq_.o Senador
José Agripino, logo em seguida os Senadores -.Osmar Dias e Marina Silva e, para encerrar, ouvirei o
~ Líder do PSDB, Senador Sérgio Machado.
·
O Sr. José Agripino Maia- Senador Elcio Alvares, louvo o pronunciamento de V. Ex', que me
leva a fazer uma reflexão sobre o atual estágio de
maturidade da democracia e das instituições brasileiras. No Brasil, a liberoãdé · de imprensa é um· fato
que poss10111tou que o Jornal Folha de S.Paulo publicasse denúncia objeto do seu pronunciamento. A
denúncia foi feita e pode ter suscitado na opinião pública brasileira uma crise de credibilidade da classe
política e, por que não aizer, umã crise institucional
devido ao envolvimento do Ministro das Comunica-
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ções, o Dr. Sérgio Motta. Qual é o desenvolvimento
dos fatos? Em que estágio se encontra a democracia brasileira? O Partido político ao qual estão filiados os Deputados envolvidos se reuniu imediatamente, pela sua Executiva nacional, da qual faço
parte- como Vice-Presidente, e tomou uma atitude
que era a única que a população poderia entender e
que o Partido julgou como a correta. O Partido tomou, de plano, por unanimidade, a atitude de expulsar dois Parlamentares devido à contundência dos
fatos registrados. Ao Partido não interessava se poderia contar com 100 Deputados e se, diante desse
fato, esse número se reduziria para 80 ou para 50
Deputados. Ao PFL, interessava a lisura dos seus
quadros por respeito à sociedade e aos cidadãos
brasileiros. Observe V. ExA o estágio de maturidade
em que se encontram as instituições e os partidos
políticos. Honra-me muito pertencer ao Partido da
Frente Liberal, que fez isso hoje, à sua unanimidade.
O segundo fato é que o Ministro de Estado Sérgio
Motta, Ministro forte do Governo honrado de Fernando Henrique Cardoso, polêmico cidadão, que é envolvido pelo jornal A Folha de S.Paulo, envolvimento esse que poderia sugerir uma crise até institucional, redige uma nota contundente e conclusiva, própria de quem não tem •culpa no cartório". Repito
porque é esse o entendimento que tenho: uma nota
conclusiva e contundente, própria de quem não tem
·culpa no cartório" e quer ver os fatos apurados.
Esse é o pensamento que guardo, Senador E!cio AIvares, louvando o pronunciamento de V. Ex", mas
pedindo a reflexão da Nação para os fatos e suas
conclusões. Creio que muita coisa ainda há de existir, mas o que está norteando o comportamento dos
partidos políticos e do Governo, pelo seu Ministro, é
o respeito à sociedade e ao povo brasileiro.
O SR. ELCIO ALVARES- Receba, Senador
José Agripino, a expressão do meu agradecimento
pela sua valiOsa colocação dentro deste pronunciamento que estou fazêndo em favor do Ministro Sérgio Motta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Lembro a V. ExA e aos nobres aparteantes que
só teremos mais 5 a 6 minutos de sessão.
O SR. ELCIO ALVARES- O Senador Osmar
Dias é o próximo aparteante; em seguida, a Senadora Marina Silva e, por último, o Líder do PSDB, Sérgio Machado.
O Sr. Osmar Dias - Sr. Presidente, serei bre-

ve, como sempre. Senador Elcio Alvares, V. Ex" fala
sempre com muita sinceridade, mas com elegância.
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O que diferencia V. ExA do Ministro Sérgio Motta é a
elegância no falar. Eu mesmo já fui vítima da franqueza, muitas vezes rude, do Ministro Sérgio Motta.
Nem por isso discordei de S. Ex" quando falou o que
pensava porque deu-me a oportunidade de falar,
também, o que pensava naquele momento. O que
está acontecendo agora é exatamente isso: por falar
o que pensa e, muítas vezes, ser indiscreto no que
fala - sem se preocupar em ser indiscreto -, o Ministro Sérgio Motta está sendo envolvido numa conversa - que me desculpem, não sei se vou ser ofensivo
- de vigaristas. E neles não confio, Tenho comigo
um ensinamento: confio naqueles que falam com
elegância, mas sempre são sinceros porque têm responsabilidade quando falam. Tenho uma facilidade
muito grande para acreditar nas pessoas que têm
um estilo de falar sempre o que pensam. Quando o
Presidente da Casa fala, acredito porque S. Ex' fala
o que pensa e, muitas vezes, não procura ser elegante. Nesse caso, é porque não tem - ia usar uma
expressão que o Regimento não permite - o que temer. Eu tenho facilidade em acreditar nessas pessoas. Não preciso ler a Folha de S.Paulo para notar
que as afirmações ali transcritas estão todas no condicional e ditas por quem não merece nenhum crédito.
Para mim, o Ministro Sérgio Motta merece crédito por
ser franco, sincero e dizer o que pensa. Quem é assim
e não tem preocupação em falar educadamente, e
muitas vezes agride o seu interiocutor, é porque não
tem nada a temer. Às vezes também sou assim, não
tenho nada a esconder. Confio no Ministro Sérgio Motta. Creio que isso tem de ser apurado e os Deputados
não podem só ser expulsos do PFL Se eles têm culpa, têm de ser cassados. A verdade é essa.
O SR. ELCIO ALVARES- Muito obrigado, Senador Osmar Dias.
Ouvimos agora, com imenso prazer, a· nossa
querida colega, Senadora Marina Silva:- •
A Srl Marina Silva - Agradeço a V. ExA a
oportunidade do aparte. Fico feliz que o Ministro
Sérgio Motta tenha se manifestado por meio de
uma nota de esclarecimento desse episódio envolvendo seu nome, porque seria realmente, como
colocou o Senador Agripino, vivermos uma crise
institucional porque o Ministro Sérgio Motta é uma
pessoa diretamente ligada à figura do Presidente
da República. Contudo, acrescento que deve ser
colocada toda a veemência na apuração dos fatos.
O PFL tomou a atitude de expulsar os parlamentares envolvidos nesse lamentável episódio, livrando
o Partido dessas figuras, mas a Nação brasileira
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precisa livrar as pessoas de bem e o Congresso Nacional desse tipo de procedimento. Esse caso não
está resolvido com a simples expulsão desses
parlamentares do PFL No meu Estado, eu me
acostumei a ouvir, principalmente quando das
denúncias feitas por mim e pelos Senadores Nabor Júnior e Flaviano Melo contra a figura do Governador Orleir Cameli, que mais uma vez aparece como promotor dessa vergonha nacional. No
meu Estado, eu ouvia os meios de comunicação
dizer que 'os Senadores estão chovendo no molhado. • Mais ainda: 'Como ficará agora, Senadora
Marina Silva, se todos eles estão se filiando ao
PFL? Assim, não terá para ninguém.' Fico feliz por
ter o PFL tomado essa atitude, porque não mais
terei de ouvir que essas pessoas se protegem em
siglas partidárias grandes, vulgarmente chamadas de "guarda-chuvas'. Alegro-me ao saber que
elas estão expulsas do Partido. Penso que o
Congresso Nacional e a própria Presidência da
República devem tomar uma atitude direcionada
para a investigação rigorosa desses fatos, para
que não se chegue à conclusão de que apenas
duas ou três pessoas foram apanhadas e que as
coisas, a partir disso, ficaram aplacadas. Senador Elcio Alvares, a fúria da sociedade é muito
grande. Também é muito grande a vergonha do
Estado do Acre. Afinal de contas, cinco Deputados Federais, de uma Bancada de oito, são citados como envolvidos nesse episódio. Lamento
que um Estado pobre como o nosso, com 90%
de analfabetismo em algumas regiões, ocupe os
mais tristes noticiários na mídia nacional. Espero
que o Congresso faça a investigação necessária,
para que os homens e mulheres de bem dessa
Casa não paguem por aqueles que fazem dos
seus mandatos um balcão de negócio. Os Senadores que me antecederam usaram o condicional - se, não sei, talvez. Mesmo assim, penso
que, neste momento, o Governo Federal deve
chamar para si o desejo e a articulação de que
esses fatos sejam devidamente investigados,
para que não entremos na vala comum de que
todos são iguais e de que a política é assim
mesmo. Não é justo que aquelas pessoas que
fazem de tudo para honrar o seu mandato, o seu
nome e o seu País paguem por aqueles que procedem desse modo.
O SR. ELCIO ALVARES- Muito obrigado, Senadora Marina Silva.
O Sr. Sérgio Machado - V. Ex!' permite-me
um aparte, Senador Elcio Alvares?
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O SR. ELCIO ALVARES -Ouço o Líder do
PSDB, Partido ao qual pertence o Ministro Sérgio
Motta, Senador Sérgio Machado.
O Sr. Sérgio Machado- Sr. Presidente Senador Elcio Alvares, Sr's e Srs. Senadores, viverilos
um momento muito importante de nossa democracia, em que cada um dos Poderes faz o que está
sob sua responsabilidade. Vivemos hoje num país
diferente, num país em que não se esconde mais
nada; apura-se tudo, e cada um toma a sua iniciativa. Hoje, durante a manhã, a Executiva do PFL
fez o que poderia fazer: expulsou os dois Deputados do seu Partido. A Câmara fez o _que a democracia recomenda: abriu uma sindicância para
apurar os fatos até as últimas conseqüências. Jamais podemos misturar pessoas com instituições.
A Instituição Câmara dos Deputados está tomando
as suas providências, vai fazer a sua apuração. O
Ministro Sérgio Motta, eu o conheço há longos
anos. Conheço seu sonho, seu ideal, seu vigor ao
lutar por aquilo em que acredita. Isto é o que as
pessoas não compreendem. Sérgio Motta acredita
que é possível transformar o Brasil em um país e o
tem demonstrado isso a cada dia, a cada momento. S. Ex!' pede exatamente que seja apurado, que
a Câmara dos Deputados conclua a investigação.
Sérgio Motta interpela os Deputados que o acusaram de forma injusta, de forma absurda, de forma
leviana, e espera, como todos os brasileiros, que
os fatos seja apurados o mais breve possível. Todos nós Parlamentares estamos indignados com o
que lemos, com o que ouvimos, e queremos providências imediatas. Democracia é isso. No Brasil,
acontece um fato, e o País pára. Não, democracia
não é isso. Temos de acabar com a ·impunidade,
temos de apurar todos os fatos, mas o País tem
de continuar funcionando. Hoje, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o .Senado fez o
que devia. O que estamos votando? Estamos votando o mérito da reeleição: se devemos ter ou
não a reeleição. Nesta Casa há homens dignos,
honrados, e que estão cumprindo o seu papel. Votou-se. Estamos aguardando que a Comissão de
Sindicância apure e que, uma vez apurados os fatos, casse o mandato, tire do nosso meio quem
não deveria estar aqui. A democracia é isso, é
cada um fazer o seu papel. O que o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso quer é
isso. Sua Excelência já se manifestou, por intermédio do seu Porta-Voz e de suas Lideranças:
quer que os fatos sejam apurados até as últimas
conseqüências, porque não tem nada a temer.
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Essa não é uma prática política desse Governo, que
faz política de forma diferente; faz política no campo
das idéias, faz política com o intuito de transformar o
país, de fazer as reformas estruturais com que todos
sonham. É esse o desejo do Governo. Então, Senador Elcio Alvares, fico muito contente com o seu pronunciamento, com essa discussão, porque isso mostra que o Brasil está maduro, que a democracia está
madura e que podemos cada vez mais avançar em
busca do nosso destino.

pidamente como está evoluindo e para encontrar
providências legais rapidas. Não é pÕssivel que o processo de cassação de um Parlamentar, quando.merecida, leve seis, oito, dez meses. Há que ser um processo sumário com decisão em quinze dias. Um
caso como esse é evidente. Os filósofos já diziam,
com muita propriedade, que 'a evidência não se
prova'; ela é tão forte, que não precisa ser provada.
Em casos como esses, pode haver atitudes mais
sumárias.

O SR. ELCIO ALVARES- Agradeço, sensibilizado, as palavras do nobre Líder Sérgio Machado.

Também é de se fazer justiça. Ontem a Folha de S.Paulo prestou um serviço à sociedade na
denúncia e hoje, evidentemente, força o noticiário,
para fazer render noticias que não são úteis nem
ao Parlamento nem à própria opinião pública.
Tudo isso passa por um conjunto de mudanças na
sociedade brasileira. Temos obrigação de participar. Eu, como Presidente do Congresso, entendo
que chegou a nossa hora. Por isso, tenho lutado
no Senado por uma atitude cada vez mais moralizadora, passando muitas vezes por aborrecimentos. Pouco importa. Vou cumprir, cada vez com
mais seriedade e dureza, os meus deveres; para
isso fui eleito pela grande maioria da Casa, que
quer essa atuação.

Sr. Presidente, eminentes Colegas, não há
nada mais a acrescentar. Os apartes foram expressivos, sinceros no seu conteúdo, e retratam o sentimento do Plenário desta Casa.
Portanto, ao Ministro Sérgio Motta, o nosso
apreço, a nossa homenagem e a nossa admiração.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
• A Presidência foge a uma rotina e deseja manifestar-se sobre esse assunto, que, de certo modo, atinge ao Congresso Nacional. Evidentemente se trata
de matéria de exclusividade, de plena autonomia da
Câmara dos Deputados. Entretanto, tudo o que tem
acontecido ultimamente no Brasil é fruto da impunidade existente em nosso País, seja no Executivo,
seja no Legislativo, seja no Judiciário.
Ultimamente, temos visto nos Três Poderes da
República algumas atuações que estão a merecer
correção imediata, e os meios legais, inclusive, impedem essas correções. Há que se tomar medidas
muito mais rápidas para dar satisfação à sociedade,
como no caso que aconteceu agora e que a Folha
de S.Paulo traduziu ontem.
No Judiciário, quase todos os dias, juízes dão
sentenças absurdas, como no caso do Maranhão, o
que é uma vergonha para o Judiciário brasileiro. Na
Bahia e em outros Estados, também juízes estão condenando entidades públicas, como o Banco do Brasil,
por questões sobretudo de dano moral. Decidem em liminares e mandam pagar quantias absurdas, inacreditáveis, tudo por corrupção, e o Judiciário também não
toma providências. Os meios são difíceis. A impunidade cresce, e a opinião pública está se cansando disso.
Nós, políticos, temos de voltar a atenção para esse assunto, seja na área do Executivo, seja na área do Legislativo, seja na área do Judiciário.
Chegou a hora de nosso entendimento com a
sociedade, para não permitir que isso evolua tão ra-

Nós vamos elevar o nome do Congresso Nacional, com trabalho e seriedade; esse é o nosso
dever, vamos fazer mesmo. 'E tenho certeza de
que o Presidente da Câmara dos Deputados tem
esses objetivos. Precisamos encontrar mais rapidez para fazer com que o mecanismo legislativo
funcione, porque isso é o que a sociedade deseja.
Quando a sociedade tem respostas 10,. 12,
20 meses depois, elas não repercutem mais na
9pinião pública. Se hoje tomássemos providências
em relação a essas pessoas que estão de!!moralizando o Congresso Nacional, estarjamos sendo
aplaudidos na rua pelo que fizemos; mas, se demorarmos 15, 20, 60, 90 ou 120 dias, desmoralizaremos ainda mais a instituição. Não podemos mais
proceder assim; temos que modificar os nossos métodos de trabalho.
Era meu dever dizer isso, da altura desta Presidência, cumprindo, assim, para com a sociedade, a
minha obrigação de Presidente do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carias Magalhães)
·Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
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PARECER No 228, DE 1997

Da Conússão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre as emendas de plenário nos I a 4,
oferecidas. à proposta de Emenda à Contituição nc
4, de 1997 (n° 1/95, na Câmara dos Deputados)
que "dá nova redação ao parágrafo 5o do art. 14,
ao caput do art. 28, ao iuciso II do art.. 29, ao
caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição
Federal".

Relator: Senador FRA!'íCELINO PEREIRA

A PROPOSTA: I:"'TRODliÇ:\.0

-\ Proposta é sistémica e não ha como aítera-la sem
otensa a Constituição e ao Estado Democratico de
Direito. A reeleicão ou se faz para todos (Presidente
da República. Governadores e Prefeitos). ou não se
r'az para ninguem.

A desincompatibilizacão compromete a essência da
reelegibilidade. Mais do que isto: sua exigência só
existe para aqueles que. por força de preceito
constitucional.
to!:_em considerados inelegíveis.
.-\dotá-la apenas para Governadores e Prefeitos.
dispensando-a para o Presidente da República.
importa em funesta lesão do equilíbrio federativo._

jogo politico . ao crivo das convenções partidárias e,
ao final. ii manifestação inequívoca da vontade
popular.
Certamente. por mais desenvolvida que seja a
cultura do Pais. e atuantes os controles sociais e
legais. inclusive da mídia e do pleno exercício da
d~~ocracia. é necessário, urgente, que se elabore lei
definitiva - iniludíveL transparente e rigorosa para combater a utilização indevida dos bens
públicos e a corrupção no exercício do poder.
sobretudo nas campanhas eleirorais.

Neste sentido. estou elaborando projeto de lei, que
se juntara a outras iniciativas de parlamentares.
visando coibir as infrações eleitorais que desigualem
JS competidores.

É bom iem_brar que a reeleição há de consagrar o
administrador competente e probo, ao mesmo tempo
que será momento propício para a rejeição popular
de candidato marcado pela incompetênéia
e
improbidade.

Desde logo.~ bom ressaltar que os titulares do Poder
Executivo. <:specialmente os Governadores e
Preteitos. que disputarem um novo e consecutivo
mandato_ ~serão intensamente e a todo momento
fiscalizados pelos seus oponentes. pela mídia, pela
sociedade aberta e democrática que aí está. além da
A desmcompatibilizacão hp __cLe ser i~QIJQrruca. ou · J ustiçn Eleitoral.
seja. igual para os titulares do Poder Executivo da
União. dos Estados e dos Municípios. A proposta
não sacraliza a reeleição destes titulares. pois apenas Esta-~ a proposta. é os nobres e irustres senadores
permite que eles se candidatem a disputar um novo -decidirão como entender. no pleno exercício de seus
mandato consecutivo. submetendo-se aos lances do tiiandatos.
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.-\. PROPOSTA: REL.-\. TÓRIO
.4. Proposta de Emenda à Constituição no 4. de 1997. oril!nda da
Càmara dos Deputados. -dá nova redação ao§ 5° do Art. 14. ao
caput do Art. 28. ao inciso [! do Art. 29. l!O caput do ArL_77 ~ ao
..1.!1. 82 da Constituição Federal ..

No Senado recebeu 8 emendas. dispondo sobre a obrigatoriedade
do referendo para confirmar a vigência da regra da reeleição: a
não abrangência da norma para os atuais ocupantes de cargos
Executivos da
União.
Estados e Municípios.
e a
desincompatibilização. As emendas foram rejeitadas pelo relator.
cujo parecer - incluindo a proposta e as emendas'- foi acolhido
pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. por 14 votos
a favor e 3 contra.
Em plenário foram apresentadas mais ..J. emendas versando sobre
a aplicação do referendo: a exigência da desincompatibjlizaç_ão e
a alteração nas datas de posse do Presidente da Republica e dos
Governadores .

.-\PROPOSTA: LEGITIMIDADE E
CO:\STITl'CIONALIDADE

.-\ proposta. já disse. .:: legítima do ponto de vista
.::onstitucional e politico. É de interesse da coletividads:. enão
fere a O::tica e a tradição republicana. Vale dizer: não viola o
sistema constitucional brasileiro.
Reatirmo que a reeleição envolve substituição da norma da
irrelegibilidade
do
Presidente da
República.
dos
Governadores
e
dos
Prefeitos
.
...

.:ô\ vedação da reeleição já cumpriu sua função na vigência
cemenária do ordenamento constitucional republicano. Em
sua duração. a regra proibitória não eliminou crises
institucionais. e tenho a convicção de que illgumas delas.
tais ~orno. o golpe de Estado de 193 7 ~ a renúncia
presidencial de !96 L se vincularam. direta ou indiretamente.
à vedação da reeleição.
Os institutos constitucionais sujeitam-se ao esgotamento do
tempo. Negar as mudanças constitucionais é contrariar a
evolução política. o aperfeiçoamento das instituições. As
normas constitucionais não são destinadas à duração eterna.
nem se equiparam a objetos ou representações religiosas.
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dotadas de sacralidade. A intangibilidade. que protege a
norma constitucional em face da norma ordinária, encontra
técnica adequada para mudança na própria Constituição.
Já se disse que uma lei inalterável só pode conceber-se numa
sociedade imutável.
A proposta da ~menda não viola as cláusulas
irreformabilidade. previstas no An. 60. Parágrafo 4°.

da

Com efeito. a proposta de emenda não visa abolir a forma
federativa de Estado. o voto direto. secreto. universal e
periódico. a separação dos poderes_ os direitos e garantias
individuais. não negam os princípios fundamentais da
República Federativa (Constituição- Ans. I0 , 2° e 3°).
Reeleição pressupõe a manifestação inequívoca do voto
popular. e os candidatos. titulares do Poder Executivo nos
três níveis da Federação_ se submetem_ democraticamente. às
deliberações dos panidos_ às suas convenções e ao vota·
~ular e secreto.
A extensão da reeleição aos Governadores e aos Prefeitos e o
tratamento igual conferido ao Presidente da República_ aos
Governadores de Estado e aos Prefeitos. dispensando a
desincompatibilização desses titulares, o! regra que decorre da
estrutura da República FederaL impondo regulação idêntica
nessa matéria. aos entes que tbrmam a República Federativa
(Constituição. An. I0 ), sob pena de incorrer na lesão funesta
do equilíbrio Federativo.

-'A exigência de desincompatibilização, que se atende pelo
afastamento do cargo ou função, - conceitua o hoje o
Ministro Celso de Melo Filho - só existe para aqueles que,
por força do preceito constitucional ou legal, torem
considerados inelegíveis". ''(Constituição Federal Anotada,
Saraiva Editora 1984, pág. 313)." No mesmo sentido, ver
Boletim Eleitoral - 369:242 (mesmo livro e mesmo autor). Ai
estão referidos. claramente. os ocupantes de cargos exercidos
por mandatários eleitos pelo povo.
A ponderação de que ninguém viola um sistema
constitucional impunemente. não pode e não deve ser
dirigida àqueles que formularam a emenda e aos que se
empenham pela sua aprovação no âmbito do Congresso
Nacional. A proposta de emenda é. corno se sabe, de
iniciativa parlamentar e não do Poder Executivo.

~~~~~~~~----------
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A PROPOSTA: AS EMENDAS DE PLENÁRIO

1" - De autoria do -senador Lucídio Portella. ITU.Ida a redação
do Parágrafo 6° do Art. 14 da Constituição. !'!~tabelecendo
que. para concorrerem aos mesmos ou a. outros cargos;-cfs
qovemadores de Estado. do Distrito Federal e os Preteiços
devem renunciar aos -respectivos mandatos até seis meses
ames do pleito.
2" - De iniciativa do Senador Pedro Simon. institui o
referendo. a ser realizado 90 dias após a promulgação da
emenda. para a aceitação ou não da regra da reeleição. Esta
emenda foi apresentada pelo próprio Senador Simon. na fase
de tramitação da proposta na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. tendo recebido parecer contrário do
relator. Foi rejeitada pelo Plenário da Comissão. por 14 votos
a3.

3" - De iniciativa do Senador Carlos Patrocínio, altera a data
da posse do Governador (de I0 de janeiro para 3 de janeiro) e
do Presidente da República (de 1° de janeiro para 5 de
janeiro).
4" - De iniciativa do Senador José Eduardo Outra trata da
desincompatibilização de forma abrangente. dispondo que o
Presidente da República. os Governadores e os Prefeitos
devem renunciar a seus respectivos mandatos até seis meses
antes do pleito no qual concorrerem á reeleição.

A PROPOSTA: PRORROGAÇ ..\0 DE MANDATOS

Por implicar em prorrogação de mandatos de titulares atuais
do Poder Executivo da União. dos Estados e Municípios. a
proposta está eivada de manifesta inconstitucionalidade. A
violação da Constituição. reside exatamente, na prorrogação
dos mandatos. embora seja breve a sua duração. A infração
ao texto constitucional. na hipótese. independe da fração de
tempo abrangido pela prorrogação, mas da prorrogação em si
mesma.
A emenda do nobre Senador Carlos Patrocínio ateta
dispositivos irreformáveis da Constituição. por alterar a
periodicidade de renovação dos mandatos. além do previsto
na própria Constituição. (Art. 60. Parágrato 4°. li).
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A PROPOSTA: REELEIÇ~O E REFERE:'IIDO

I) - O referendo deve ser autorizado pelo Congresso Nacional
!Art.49.XV)
Art.49 - É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

...............................•..... ... , ..
-

...... ;-..... ;

,-

.. ............"'-••·····
-;

XV- autori=ar referendo e convocar plebiscito.
2)- O referendo deve ser precedido de lei (Art.l4.1!)

Art. 1-+ - A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal c pelo voto direto <:: secreto. çorn valor igual para todos.
c. nos termos da lei. mediante:

li - reterendo.
3) - Não há tempo hábil para que este instituto (o referendo)

possa vigorar para as próximas eleições (Art. 16):
.-\.rt. 16 - A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na

data de sua publicação. não se aolicando à eieicãa gue ocorra
até um ano da data de sua yigê.J:J.cia..
Corno as eleições gerais. nos termos da proposta. deverão ser
realizadas no dia 3 de outubro de 1998. a lei que disciplinar a
realização do referendo terá que entrar em vigor até o dia 3 de
outubro do corrente ano.
Por se tratar de matéria de mérito. a eventual aceitação da emenda
.. Pedro Simon. resultaria. inevitavelmente, em nova apreciação da
proposta pela Câmara dos Deputados. inviabilizando, pela
premência do tempo. a elaboração e a aplicação das novas regras
às eleições gerais de 3 de outubro de 1998 .
.-1. PROPOSTA: DESI~COi\IP.-\. TIBILIZAÇ..\0

Como
reterido
anteriormente.
a
exigên-ciada
desincornpatibilização compromete a essência da norma da
reelegibilidade para novo e consecUtivo mandato. E mais: sua
aplicação só existe para os que forem considerados inelegíveis,
nos termos constitucionais.
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Há que considerar. igualmente. o prejuízo para a o.dministraçào
público. e a execução dos progmmas de governo. de um período.
nunca inferior a 9 meses (6 meses de desincompatíbilizaÇào e 3
meses entre as eleições e a posse) durante o qual os titulares de
cargos executivos da União. dos Estados e Municípios. serão
substituídos (sucessores). muitos dos quais tambem poderão se
desincompatibilizar paro não se tomarem inelegiveis.
As incertezas e a instabilidade podem ameaçar o pleno e firme
desempenho dos governos federaL estaduais e municipais. Correse. ainda. !1 risco de um esgotamento da linha sucessória.

A PROPOSTA: CO:\CLl"S.~O
Por todas as razões expostas. nosso parecer é pela rt;íeiçao das
quatro emendas oterecidas em plenário à Proposta de Emenda à
Constituição no 4. de 1997.
Anexamos o parecer por nós oferecido à Proposta e às oito
emendas oferecidas perante a Comissão de Constituição. Justiça e
Cidadania.

Sala das Sessões. em

. _______/

14 de

muo

de 1997

.

. Relator

-·-

E'eni

veras
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DE CO~STJTUIÇÃO, JUSTIÇA E C!DADA~g

COMISS.'.o DE CO~ST!TU!Ç.i.O, JUSTIÇA E CIDADA."'lA

SALA D.:).S REt;l'IÕES, E:>!
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('0\IISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

SALA DAl) REUNIÕES,

E~!

/1.(

I i7> I

9

I

/·~~~?

Prc~ldcnte_d.

CO\'IISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL

~ -4lt-,v,:;,~ lU~

SALA DAS REUi'ilÕES, EM

/'I

0'/ {;.-a

I J':i I CJ

'

./'f'/Ci l)
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ANA!S DÇ SE;;NADÇ> ~DEBAJ:-

VOTO EM SEPARADO
DO SENADOR EPITACIO CAFETÉiRA
(À Proposta de Emenda da Reeleição- PECA/97)
O artigo 14 da nossa Constituição, juntamente com
seus parágrafos e incisos, trata da soberania· popular e representa
cláusula pétrea que não pode ser violada.
Se a soberania é exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, significa que os atuais titulares de cargos
eletivos tiveram em suas eleições a expressão da vontade soberana
nooular.
Sobre Emendas à Constituição, o inciso II, do
parágrafo 4°, do artigo 60, veda qualquer propositura que fira o voto
direto, secreto, universal e periódico.
Ora, se nas últimas eleições majoritãrias votou-se
para mandatos já estabelecidos e rnandatãrios inelegíveis, o que se
presencia hoje, com a emenda da reeleição, é, no mínimo, urna
agressão à soberania popular, principalmente se colocada no artigo
14.

Ademais,
para concorrer, com ou sem
desincompatibilização, os atuais titulares deverão afastar-se de seus
deveres - e quando neles votou-se estavam implícitas as obrigações
do cargo - para dedicarem-se à campanha. Fere-se, mais uma vez, a
soberania popular, pois os eleitores, no ato de votar, tinham a
expectativa de ver seu escolhido exercendo sua função até o fim do
prazo pré-determinado.
Isso significa que ainda continuo contra a reeleição dos
atuais cheit:s dos executivos no Brasil. Mas, diante do fato
consumado de que a emenda que a permite vai seguindo feito um·
rolo compressor a devastar consciências, c, principalmente, a
esmagar a Constituição da República, sinto-me na obrigação de,
p€lo menos, tentar minimizar os danos que acarretará.
Assim, a desincompatibilização do cargo_ na
reeleição apresenta-se como imperativo ético-constitucional. Etico
porque, principalmente, o poder do titular do Executivo, seja
federal, estadual ou municipal, é de tal ordem que desequilibra a
balança do tratamento isonôrnico, a qual deverá pesar, igualmente,
como merecerão os seus possíveis concorrentes. Bastaria empalmar
os poderes que detém o titular em exercício, para influir de; modn a
parcializar um processo eleitoral.
Ademais, a influência direta ou indireta que
exerceria, transfigurar-se-ia num comportamento aético, sobretudo
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quando se constatam as mil maneiras ostensivas, subreptícias ou
ocultas da corrupção atuar.
Assim, a não desincompatibilização do cargo para
concorrer a eleição, compromete, eticamente, a essência dos pleitos
eleitorais.
Quanto a ser um imperativo constitucional, estão
muito claros o caput do art. 14 e seus parágrafos 6° e 9° na
Constituição FederaL tomando-se. no mínimo, uma aventura
política e constitucional o voto palaciano do ilustre Kelator.
O art. 14 resguarda a soberania do voto popular e
não a campanha do Sr. Presidente da Rt:pública. Esta será feita. por
certo, pelos seus correligionários. Já a soberania popular é garantida
por um postulado constitucional que não pod.: s.:r violado
impunemente. Tanto que. a vingar o voto do Relator. o
ineonformismo nacional valer-se-á do Poder Judiciário para declarar
a arrogam~: inconstitucionalidade.
() parágra!(l 6°. obriga a desincompatihili.zaçüo do
l'rcsid.:nte da República. (iovemadores e Prefeitos. até para
cnncorrer a outros cargos. quanto mais ao mesmo cargo, quando o
intcn:ss.: p.:ssoal é pr<:\'aknte c. .:m regra. apaixonado.
U paràgra!o 9" do mesmo artigo. emoldura-o
quando cuida de proteger a legitimidade das eleições contra u abuso
no exercício de função, cargo ou emprego na administração direta
<lU indireta.

O artigo 14 é a cabeça de um corpo constituído por
parágrafos. itens e incisos. Estes só_ podem existir em consonância
com o caput para que não se subverta a ordem constitucional. O
sinal que representa parágrafo é, na realidade, a superposição de
dois esses - "stgnus sectiº-nis", a detenninar que aquilo que vem tem
que estar ligado ao caput.
Em outras palavras, a redaçâo proposta para o
parágrafo 5°, ao estabelecer a reeleição, agride o caput do artigo,
mas sem a desincompatibilização, anula-o. Há, portanto, sem a
inserção do dispositivo da desincompatibilização, grave afronta a
uma cláusula pétrea da Constituição e, rejeitando-se as emendas I e
4, haverá uma ruptura na associação harmônica, hoje existente,
entre a soberania popular e os mecanismos impeditivos de abusos,
extrapolações e desequilíbrios de poder, representados pelo artigo
14 da nossa Carta Magna e seus parágrafos 6° e 9°.
Por último, não se levou em conta para uma matéria
deste porte. sequer, o aspecto social.
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Erradicam institutos consagrados em vários textos
constitucionais, implantando outros. sem um debate nacional, sem
maior esclarecimento popular, como se apenas a vontade
presidencial bastasse para mudar, a seu talante, a Constituição.
Meu voto é, portanto, pela desincompatibilização
constante das Emendas I e 4 e serve para assinalar, ao meu povo e
ao meu país. que defendo a soberania . popular, os f\lndamentos ..
éticos da politica c a intangibilidade da Constituição.

;l:{itf'_: i.SS~?· em 14 de maio de 1997.
.
Senador EPfÁbV&~i::TEIRA
Sala
,.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOSoo-ART:-250 DO
REGIMENTO INTERNO
REQUERIMENTO N" 01, DE 1997
Tendo em vista a instalação, na Câmara dos Deputados, de
Comissão de Sindicância para apuração de denúncias veiculadas
pelo Jornal "A Folha de São Paulo" sobre suspeita de suborno de
deputados na votação da Proposta de Emenda à Constituição n°
4/97, naquela Casa, requeiro, nos termos da alínea ·e· do art 279,
combinado com o art. 372, ambos do Regimento Interno, o
adiamento da apreciação da matéria, aguardando esta Comissão o
resultado das diligências da Comissão de Sindicância ou de outras
..que venham a ser instaladas pelo Congresso Nacional,
imprescindível para a instrução da Proposta.

Sala das Comissões, em 14 de maio de 1997

senácío;;~e·~~
Líder do Bloco de Oposição
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COMISSÃO DE CONSTI'tUlÇÃQ, JUSTIÇA E CIDADAl'f!A

- ib..,g,{~
. ; .elo S~. J.o~ «- D.v.if<o. (

LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL

Jl>

O~

)

SALA D~ REUi\1ÕES, EM /l( I .;JÇ I
(

-

9 7

/-----::-~::7~
~

Senadiiternardo Cabral
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

REQUERIMENTO N° ____.,:&::::.....;:~~--

-Nos tennos do disposto r]O ~igo 312, alinea "b" do Regimento Interno,
.:_-...t· A1 (;-/V.O.O

requeiro destaque paraW'D l
.f{--ê

·· JZt:'/1-'

·•

·

.

~' 5; ~__.,c;:.:..-r-rCt

6

O<f,/9~

Sala das Comissões, em /IÇ

de ,e!~ de 1971:

,f~

~~dor
(..-- -

--
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REQUERIMENTO

Ncs termos do c!isposto no Artigo 312, allr;t!a "b" do Reg1:nento ln>emo,

rc:que,rodestaquêt~~~

~;~

.. ...

c·l-c. ~ ;:._~C~--=~-Y'0'J

Nos termos do disposto no Artigo 312, alínea "b" do Regimento !ntemo.

requeirÇ>_d~staqJ,Je para
c-

Sala das ComissC-es, e!'!"' /v

é~,~·~b~

ée 19:i._/

N"_.Q"'-"5"----

t?i'C

(~-~~-:r-;:;.~--..;;./,..~-'?;;::;:

../'(/_9-1

Sala das Comissões, em

l'f

de /l' a.-.: de 1921

se.r_lado<j

/)----~v/

·'
.. f~,lf:?-<.,i'rcl'rt

c-.

ti-.'' tC:. ,., c--(c:;. c--ti-i i.c. c· c-\ r. ("'{_
REQUERIMENTO N• __,0~'11----

REQUERIMENTO N°

Nos te:mos elo dispos~o no Artigo 312, alinea "b'' do Regimento !ntemo,
r-·u;c .... •O,,J_

requearodestaqueParaliT0

...

~-·~·'·""r· C'-

Sala das Comissões, cm / '-

de

/' •

c::

<

---'0«<-~6<-·- - - -

Nos termos do disposto no Artigo 312. õ!ir.ea "b" do Reg::ncmo inlemo,
.

, .;::;

1- (' <-~f-=:5-J

,~::~ c!e 19_2)

L

.'"-~:.~:::

\._,,

,

Sal3 das Comissões. em /'.:

d~

.• (;--

f

~(,,. . ;

.... ~ ....... ..;

c!e

..;

i

•U:

19]_/-·~

~--·-·-·-

~} ( f

r:--/.

)

...) .........
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ANEXO
PARECER N' 127, DE 1997
Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. sobre a
Proposta de Emenda a Constituição n° 4,
de 1997 (n" 1/SS, na Cámara dos

DePutados} que "dá nova redação ao
parágrafo 5" do an. 14, ao caput do
art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput
do art 77 e ao art. 82 da Constituição
Federal."

f{ELATOR: Senador fRANCELINO

PEREI~

Prefeitoo e quem os houver sucedido .. Adicionalmente.
altera a data das eleições majoritá--ias. determinando sua
realização no primeiro domingo de outubro do ano
anterior ao ténnino do mandato, em primeiro turno. e no
último domingo de outubro~ em segundo turno. se houver.
Esta proposta de- emenda à Constituição
lntc!õlf sua- trariiltã:Çãõ-- na ~Çárii3ra -dos__ D~pytad_os em
1995. ·sendo-lhe ..
outraS setes
··fevereiro
emendas. mas somente em outubro do ano passado foi
criada uma Comissão Especial para tratar da matéria.
Após ser amplamente debatida naquela Casa,
onde recebeu 15 emendas. foi aprovada em janeiro do
corrente ano~ em primeiro turno. e. em segundo tumo. um
mês depois. Chega agora ao Senado para ser apreciada e
votada em dois turno;;- e!Il cumprimento,fao <lJ1 dispõe o
art. 60. § 2'. da Constlllllçao Federal.
fl/

de

apensadas

f

A PROPOSTA: INTRODUÇÃO

A PROPOSTA: EMENDAS APRE:>i::-<TADAS

A rcdeição t! um dos mais importantes
capn:..:íos das Reformas Constitucionais. que \'em sendo

f'oram apresentadas 8 emendas à proposta da
reddção. A Jt! n<> I. do Senador Pedro Simon. c a de n'' 4.
di.l ScnadM Antônio Carlos Valadares. propõem a
realização di:! referendo~ A Jt: n<> 2. do Senador Antõnio
Carlos ValaJares. a de n' 5. do Senador Jefferson Peres. e
a de n' 6. do Senador Josaphat Marinho, tratam da
d~!sincompatibili.wção dos candidatos à reeleição..·'\ d~ n°
3. também do Senador António Carlos Valadares. dispõe
que;: a regra da reeleição só seja válida para os proximos
mandatários. A de n° 7. do Senador Guilherme Palmeira.
que prevê a incorporação d: reeleição pc-las Constituições
estaduais 1:! Leis Orgãnic: . municipais. e a de n° 8~
também do Senador Guilhenne l'"lmeira. detennínando
-qut:: a re-elt!io;ão de President~ da. RepUblicO!.. Governadores
c: Prdt:itoo:; \'-~ toma indegh·eis. pma os Jn~mos cargos..
""' qualq"<r <poca.

discu:1dos e votados p~io Congresso. desd<! o início da
atual LcgislaLura. Trata-se de matt!ria essencialmente
poli[:.:a. e.coubl.! a Câmara dos Deputados a iniciativa dt:
pror.~::trura. nos tennos da emenda do ilusrre Deputado
M(!n..:lmça Pilho e outros.
O instituto da reeldçào inte:grJ. o denco de
qm: c:stào :::endo examinadas e votadas. no
àmbi:v da Comissão Espe-cial Temporária. criada no
Scn::1~u Federal r .:a estudar a RefOrma PoliticoParrijjria qur..: tl!m como Prt!sidentr..: o nobr<: Senador
HU\IBERTO I. UCENA. c como Relator o nobre Senador
SÉR010 MACIIADO.
pror~'::.ras

'ij/
1

l\ ComissihJ. 4u~.: ll.:nho a honm lk· intl!grar,
nüo .:.dibt!rou ~obre a rcc/dçii.o em \ inuJc: de j'á estar
trmn::.mdo no Cong.rcs:o>o a proposta 4uc om rdatn.

Essa reibrma é fundamental para dotar a
Con;>imiçào de 1988 de instrumentos de modernização do
rc;:gir.:C".. espeda!rnl!nte. do sistema polítíco-pafl·
dário~
sobrc~samdo-se a reele1ção. nos termos da prop
em
anáJ: . . .=.

A PROPOSTA: APRESENTAÇÃO DA EMENDA
Vem a esta Combsto. para r..::\:amc. em
contOrmidade com o urt. 356 do Regimento Interno do
Senado FederaL a r roposta de Emenda à Constituição N°
-t de 1997 (N° 1195. na Câmara dos Deputados) com o
<'ojc::tivo de promover duas alterações no vigenre Lexto
constitucional (quadro comparativo - anexo 1).

A principal é pennitir a reeleição. para um
umco período subseqüente. do Presidente da República
dos Governadores de Estado e do Distrito federal e dos

A PROPOSTA:
REELEIÇÃO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

E

ESTADO

A proposta de emerul~' em c:xame in~__y:t...no
texto da Constituiçã~ ·um prindri,, r..;vo. Esse Principio
não altt:ra a concepção do Estado Ucmncrãtíco dê Direito.
disoosro na Constítt1iç:lo. Ao ccntü!rio. pressupondo
m~itéstação da soberania p_opuiar. pt!lo voto direto c~ecreto. realiza comph:tu acalam~nlo à rt!gr.t cr.:ntmi do
Governo Republicano Dt..mocriticu. scgund() a qual ...todo
poder emana do po\ o, que o e :terce por meio de
representantes elt..: to~". inscrJtil \!'nfn: o~ princípios
fundamentais da Repú~,fica Fcd;:;a::iva tart. 1°. parâgrd.tÜ
Unico. da Constituiçf" .· : ··.:Ucra.D.
O proccdun~nto <Ja rc:g.ra nu\'a Jcmoru,.1J'a qui!
a norma atuul da in-.:kgihilij,b.!~ Jos litulan.~ do Pod~-r
E.'l..:cutivo iú cumpriu sua rr.L,~;.) histórica.. que i'i.~i
contemporâ.nro:-a de ;;ri~c..~ in~ifuu:ionais c.: rolitkas
detlagrudas dt:stk as origt!n~ Uu rceriuUo r~pubiic;mu. na
· · tces~ào de Deo<.km.l. Tais ai ses ocorreram na"
ínsurn:içõc::s (.k 1922 t: 1924. na R..:\'uluc..~n d~ 1930~ no
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g.olpt: de 1'>3i. na dimdum do Estatlo Novo th: 1937/45.
na crise da n::nUm:ia de Jànío cm 1961 ___ ~- no n::oime

autorítãrio dos Aros instirucionai-s d~ 1964178. - -- -- '="

Constata-se:. as::;im. q"u~ a vl!dação da rc:t::lt.:ição
não nos poupou das crisc:s e interrupções da normalidade:
const. itucional. E pode att! ter ~oncorri~ . ~ir·· ou
índiretamcnte. rara crises c int<:rrupçõ
no c ular
funcionamento do governo dcmocr<itictt.

,

Hoje. no r.mtanw. as mudanças na socic:dac.k. a

1.."\.btl!ncm dr..: instrumt!'ntos úc controle: na legislação
ddton.tl - ao::; lJUaís p<H.k:rão ser acrc:::>eidos outro:>
!nr.!:CaOÍSmOS -a C(.)IbOiidaÇÜO do::; Jirdtos runJamentais. O
crcscente c:xcrcicio da cidadania. a tiscalizaçào da
imprensa c: da mídia. o novo pap«;::l conferido ao Min-istêrio
Público 11! o exercício dos poJc:res do Congresso e do
.Judiciário. na sua plenitude. justificam a introdução da
regra central da redl.!ição.
Esses controles. sobretudo aqueles di! natureza
:-.nciaf. não obstam!! sc: exercerem l!m íntensidadl!s
dil'i!rentes nas várias regiões do pais. em virtude de suas
dimensões continentais e de sua diversidade cultural.

asseguram a simultaneidade da aplícapoAa norma da
reeleição.

V /

A
PROPOSTA:
REELEIÇÃO
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

E

A proposta de emenda, que autoriza a
reeleição dos titulares do Poder Executivo, para um único

período subseqüente, elimina a inelegibilidade daqueles
titulares. previSta na Constituição vigente (art. 14,§ 5°),
exigência

A

de

'ctesiD.compatibilização,

independentemente de como seja feita a substituição,
contraâiz a essência da nonna da reelegibilidade para
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pri_!!leir~ tur~o de votação na Cãmara, ao encami~harem
favoravelrnenie. o deStaque·--que--VisàVã. SUpffrriir-dO a:rt. 14,
§ 5~. redaçào dada pelo sub· ~itutivo da Comissão Especial,
a expressão "t concorrer n exercício do cargO'".

No meSiiiO- Stffi:íáo- tã.rilbéril-- se ri1ãnifeStou. ao
finaL o então Presidente da Câmara. Deputado Luiz
Eduardo Magalhães.
A permanência no cargo dos titulares do Poder
Executivo. pn!ssuPOt! a nàO--iriteiiupÇão-a?fuma- açãO
administrativa.

I//

A
PROPOSTA:
CORRUPÇ ..\0

SALVAGUARDAS

ANTI-

Por ~erto~ abusos no uso do poder púbJico
serão. sem demora. já -para aS próxi~ eldÇões, Objeto de
uma nova legislação que os impeça de forma !!iicaz.

É muito diíicil acreditar que. nas atuais
circunstâncias politicas. com a plena liberdade de opinião
e pluralismo político. as intbnnaçõt:s chegando com
façilidade a. _praticamente todos os lares. a sociedade
assista com inditef.ença- ao Uso dos recursos públicos em
bt::neficio de postulantes a cargos eletivos.
Mas nunca é tarde lembrar Milton Campos, que
simboliza o sentimento e a vocação de Minas e dos
mineiros. Ele sempre nos dizia que "governar é,
sobretudo, resisitr". Resistir à utilização indevida dos
bens públicos~ à corrupção no exercício do poder e nas
campanhas eleitorais.
Como o instituttl da r.t!..:k:gibilidade assegura
aos titulares dos Poderes Ext!:cuth·o ~ federaL estaduais c
mUn-icipais - di::;pmarem ·no-vos mandatos no exercício das
fUriÇôe:-;. - impõe ao legislador ínfraf/1n itucionaL
encontrar mecanismos dicientcs para gara i a verdade
dei torai.

novo e consecutivo mandato.
Eliminando do direito constitucional positivo a
inelegibilidade para os cargos de Presidente da República,
Governadores de Estado e do Distrito Federal e dos
Prefeitos, a reele.ição dispensa a desincompatibilização
que, aliás., no texto ora emendado, não se aplicava àqueles
titulares, sempre inelegíveis, mas, apenas a ""guem os
houver sucedido ou substituído nos seis meses
anteriores aolJieito". O § 6' do .art. 14, que trata de
candidatura 6.4a outros cargos'"', -~ se P<Jstulada pelo
Presidente da República,. pelos Governadores de Estado e
do Distrito Federal e pelos Prefeito7_ - 91..e espécie
diversa, no texto da proposta em exameífJ /
./
No § 6" do art. 1-t. ao contrário da soluçijo
c::ncontrada n<> § 5° do m~smo artigo. - inelegibiJidade ~ .
prdi!riu-st:: p~nnitir a eh:gibilidadc:, para outros cargos.
dt::sde que os titulares do Poder Ex.ccutivo~ destinatários da
regra. r~num:il!m aos respectivos mandatos. ....até seis
meses antes do pleito'".

Cabe. pois. ao Estado. coibir. com rigor. a'i
infruçôcs !.!kitorais que dt!:sigua!cm os competidores.

Qut!: n~a: a nova lei disciplinando
esta questão deve ser clara. iniludívt::L e ·.·i~orar íá. em
1998.
~ --•

A PROPOSTA: REELEIÇÃO E MORALIDADE
A reeleição é oportunidade que se oferece ao
homt::m público~ no exercício do Poder Executivo. de
_tomar-se merecedor do sufrâgio popular. para renovação
de seu mandato. É o caminho constitucional de
consolidação de programas de governo e de propagação de
seus beneficias.

Em país das dimensões continentais do Brasil,
Esse

entendimento.

além

dt::

decorrer

ineqüivocamente da simples leitura do texto constitucional
c Ja l!ml!nc.la

li!ffi

análist::. t.:m amparo na manif"t:staÇâO do

Relator e dos lideres do PFL. PSDB. PPB e PMDB, no

freqüenternente programas e planos não se completam.
sacrificados na descontinuidade administrativa.
Por Outro lado. a reeleição. presumindo
aproyação do administrador competente. será, também,
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instrumento

de
consagração
da
probidade.
O
estigmatizado pela corrupção e pela
improbidade de seu procedimento~ dificilmente transporia
os obstáculos da reeleição. Se a reeleição ""consâgra o
administrador competente e probo, certamente ela será
momento propício para a rejeição popular de candidato
marcado pela incompetência e a improbidade~ se ele não
for repelido, antes. pelos mecanismos de controle da
jurisdição comum ou eleitoral. É sempre oportu~o
recordar a advertência de Rui Barbos.;'"t: 11 .Jim politica,
não se calcam impunemente as leis da mor11dade".
::~dminístrador
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Ademais. o referendo prolongaria o tempo da
deliberação. que deve ser precedida de lei (Constituição.
art. 14) e de autorização do Congresso Nacional
(Constituição. art. 49. XV). não restando. pois. tempo
hãbil para que este instituto possa vigorar para as
próxim!i$ eleições (Consütuição. art. 16. coj.ta nova
redação dada pela emenda constitucional n° 4.
1993).
Daí porque não propugno pela realização do rf e do.

A PROPOSTA: A INTEGRALIDADE DO TEXTO
A PROPOSTA: A TRADIÇÃO REPUBLICANA

O texto da emenda proposta pressupiic. a
A proposta de reeleição retlete a evolução
inexclu:.J~.'. da regra central da rt..-eleição. dt:: qualquer dos
entes J.1 Federação. A exclusão. por e:,iõ!mplo. de
social e política do Pais. Já na revisão constitucional de
g.ovemaJ. .,res e prefeitos. criará um vazio constitucion~.
1993. o constituinte demonstrou claramente sua opção
pela reeleição. que deixou''de ser aprovada por apenas três
ou seja: produzirá. no texto da Constituição. norma de
votos. Obviamente. a tradição não sanciona a estagnação,.
conteúd~.) omissivo. Vale dizer: os excluídos poderão ser
o estático. O processo de apertt:içoamemo da democracia é
redeitt\:-. não só para um anico pcr-íodo subseqüente~ mas
constante. As demandas da sociedade refletem.
indetiniJamente. sem limitação no tempo.continuamente. a evolução dos estatutos sociais e
A omissão-----ºº-cor~stituin_t~ __f~~ral_ poderâ
políticos.
·-- cieSencaJ~ar 3Ções- -do poder constituinte dos Estados.
dispOndt.l de fortn;... iiiVCrSa. uns·- ·acothtOdõ~ outfos
A reeleição.. prática adotada nas sociedades
democráticas. inclusive r 1 Constitu[ção dos Estados
rejeitanJ~..l o princípio da_r~_l~i~!J- Estará. _ent~_o. aberta. a
Unidos. fonte inspiradora ... o presidencialismo brasileiro..
porta p.sra o deSe'-luilibfio federativo.
se ajusta à evolução do progresso econômico, .social e
Há. porém. que observar a Constituição
cultural do nosso povo. A tradição republicana.
F"-deml. ~ue impõe aos Estados. Distrito Federal e
intt!nsamentc lembrada no País. traduz. de forma criadora.
MunicirillS a adoção de seus princípios (Ans. 25. 2'9
o processo de- construção da sociedade. sempre atenta às
32). Em ..:onseqüência. a aplicação da regra da reeleição
suas mais legitimas aspirações de refonna e
estender·::'l!·á. em qualquer hipótese. aos demais entes da
aperfeiçoamento.
Neste
período
de
afirmação
Federa.;:lo. Qualquer disposição em comrãrio nas
Constitui.;cks Estaduais e Leis Orgânicas dos ~unicípios
constitucional. ela assegura a execuil1-o o Estado
Democrático de Direito. Esta é a vocaçã e destino da
e do Distrito FederaL conflitará corl texto da
emenda proposta.
·
~onstitui;ào Federal. caracterizando inco · i:ionalidade
msana\~1.
,

e

A PROPOSTA: REELEIÇ..\.0 E REFERENilO

A reeleição pode ser aprovada pelos
instrumentos constitucionais do plebiscito c do retbrendo
(Constituição. art. 49. XV). ou ?Or via de emenda
constitucíonal. ManifCs!ei·rne. publicamente.. fà.vorável à
n."alização do p-lebiscito. no momento em que a Câmara
dos Deputados parecia inclinada a rejeitar. para a adoção
do princípio da reeleição. a \'ia da emenda constitucional.
Agord. qur! a emenda proposta fbi acolhida por aquela
Casa do Congresso. sem necessidade de consulta popular.
entendo não dt:ver alterá· la
A proposta de emend~ que institui a reeleição.
obedece. rigorosante.1te. às regras que loCa.Hianl na
Càmara dos Deputados e no Senado Federal. a sede do
Pndi.!r Constituinte de revisão ou emenda constitucional.
Basta. -portanto. para a legitimidade da emenda sua
!!laboração pelos representantes eleitos. esgotando-se
nc:ssa via a fonte do poder que emana do povo. A adoção
de outra alternativa. como a do referendo. deve ser
reservada para questões excepcionais.

A PROPOSTA: MENOS TEMPO ENTRE O 1° E 2°
TURNOS
Hã várias razões que justilicam. ampjamente,
a redução do prazo de realização do 1° e do 2" turno das
eleições. conforme estabelece a proposta de emenda
r Jnstitucional em análise (anexo II).
Em primeiro lugar. uml substancial redução
dos custos das campanhas eleitorais. tà.to relevante,
principalmente levando-se em conta a frágil estrutura
financeira dos partidos políticos. e suas notórias
dfti-CUICfadeS -de reVantar -reCursos. AléiTI- -disSo-:-menor
tempo destinado aos pleitos. imrlic:t em menor influência
do poder econômico sobre o proce::,so eleitoral. e limita os
impactos das campanhas no desenvolvimento da
Administração Pública.
O vo1o eletrônico. instituído com sucessa_ nas
últimas eleições municipais. é uma garantia da celeridade
e segurança do processo de apuração. possibilitando o
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cumprimento do disposto no art. 77 da Constituição. que
dctennina a convocação dr.• st!gundo turno até 0i_te dias
após a divulgação dos resultados c=Jdtorais iu__ ímeirO
turno.

U.

:\ ..:\ lllução politica do pais. o acelerado
pn.H.:t:sso de:- .:onsci~1Hizaçào dos deiton:s I! o fone
s~.:ntimento J~ ddadani:.t. siio motiv~çõ_es_sl,.ltíi.;i~l1~~s para'
qui.! se- avance:- na dírcçüo do encurtamento dos prazos das
cumpanhas .ddtorais. att:ndida::> por meios .ti~.
comunicação. I..JUI! pt::nc:tram cada Vt!:Z mais intensamente
~m

toda a tessitura da sociedade brasik_tt.

./'1

A PROPOSTA: PARECER SOBRE AS EMENDAS
Emendas n•s. I e 4 (Referendo)
As t:"mendas do~ ilustres Senadores Pl!dm
Simon (cmc:nda n° I) e Antõnio Carlos Valadares (emenda
n° -1) propõem rdtn::ndo. A primeira estabelece sua
realização noventa.. dias após a promulgação desta emenda
c'onstitucional. enquanto qut!' a segunda propõe que a
emenda só entre em vigor se tbr confirmada em referendo,
a ser convocado pelo --Presidente do Congresso Nacional
dentro de trinta dias após sua aprovação.
A experiência tem demonstrado que a consulta
popular é um instrumento de participação politica
adequado para conhecer a opinião da população sobre
assuntos muito específicos.
Assuntos como a reeleição. ;:'lesmo que
mobilizem a população mais participativa mais
inreressâ.da no funcionamento do sistema potitico do País.
podem plenamente ser esgotados pela sua apreciação no
Congresso Nacional.
Demais. o constituinte de 1987188 rejeitou em
plenário o § 2° do art. 74 do projeto aprovado na
Comissão de Sistematização. que pre\'ia a possibili de de
iniciativa e o referendo populares em matériide
enda
constitucional. Tal decisão indica um claro te d ento
de que a aprovação de emenda constit i nal pelo
Congresso Nacional não carece de continnação popular
posterior.
Correluo. portanto, pela rejeição das Emendas

Emendas n•s. 2, 5 e 6 (Desincompatibilização)
As emendas n•s ·2 e 6, dos ilustres Senadores
Antônio Carlos Valadares e Josaphat Marinho,
respectivamente. são idênticas e acrescentam a exigência
de renúncia prévia ao principio da reeleição. ao modificar
0 § 6° do art. 14 da Constituição, mediante a introdução
da expressão "ao mesmo ou" entre as expressões
"concorrerem" e ":;~::ros cargos". Isso significa. na
prática, que a desincompatibilização, inalterada na emenda
da reeleição, para o Presidente, os Gnvernadores e os
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?re-feitos concorrerem a outros cargos. constlt.ui exigência
_também para a reeleiçào.
A renúncia ao cargo de Chefe do Executivo seis
meses antes da eleição significará um vácuo
administrativo ,de cerca de nove meses. pois é muito
provável que a grande maioria dos Vice-Prefeitos. ViceGovemadores. Presidente da Câmara dos Deputados. e até
mesmo o Vice-Presidente da República. também se
desincompatibilizem para não se tomarem inelegíveis.
sendo substituídos pelos presidentes
não
havendo. no entanto. equivalente q1nd se tratar- de
Município em que o Presidente da C
unicipal nào
queira assumir o cargo de Prefeito.

d*"bunais.

A emenda do ilustre Senador Jefferson Peres
( eme::J.::t n°5) é. no entanto. substancialmente diferente
quarc.: ~ à substituição do titular que se desincompatibilizar
para .:~,ncorrer à reeleição. Acrescenta dois incisos ao § 5°

do o::. 1~. o primeiro para detenninar a necessidade de
desir..: .."~mpatibilização. até sessenta dias antes das eleições.
o o. se;undo para enabéil~er a fonna de substituição para
ess<s •asos. Outra alteração importante proposta nesta
t .nfr..:a O: a que determina a volta dos licenciados somente
após ?roclamai!os os resultados finais das eleições pela
Jus.ti.,..::. Elt:itoral.
·
·
-- Tal alteração. combinada com emenda ao art.
79. ~tem radicalmente a linha dé substituição do
Pre;oi.:Onre da República. dos Governadores e dos
Prefóls. Assim. o Presidente da República será
substó::lido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,
os Gcwemadores serão substituídos pelo presidente do
resp~.::i\'O Tribunal de Justiça e os Prefeitos pelo Juiz mais
antig: da comarca e. quando não hou\·er. por juiz
desifC..!Jo pelo Presidente dc>Tribunal de Justiça.
Não obstante a preocupação do ilustre Senador·
Jetl'e:-::..,n Péres com o uso da máquina administrativ~ cabe
leml':-1:" que ela incorre nos mesmos problemas já
apon:1..ios. embora por um tempo menor. cerca de quatro
mese!. principalmente ciuanto ao desvio de função de
miih:;:ts de juízes. inexistentes ou insuficientes em muitas
com:l.:' .::..1s. t:: que também respondem ~a Justiça Eleitoral.
a qu~ tem sua maior atividade ju:lr ente nesse período
de rc-.:.::zação dos pleitos eleitorais.tJ
Efetivamente.
a
exigência --·.~a
desincompatibilização. independentemente de como 5eJa
teita a substituição do titular. contradiz a essência :dá
nom1a da reelegibiiidad..:- para novo c consecuti\'o
mandato.
Opino. portanto. pela r~jeição das em~ndas
n''='· 2. 5 t! 6.
Emenda n• 3 (não aplicação aos atuais detentores dos
cargos)
Outra emenda do ilustre Senador Antônio
Carlos Valadares -(emendii-,,. 3)-propõe tambem que a
reeleição não se aplique tto atuais detentores dos cargos
de Presidente da Repúblic. . Governadores, Prefeitos c
quem os houver substituído no curso do mandato.
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O equivoco do argumento reside em julgar que
o principio da reekg.lbiiidade estaria predetenninando

t:Scolhas. antecipando·se ao r.:sultado das umas. Na
realidade. a norma está permitindo aos atuats titulares que
postulem. perante os eleitores. a recondução ao cargo, para
continuidade de sua gestão. Para o eleitor. a norma está
criando a oportunidade. pda primeira vez na história
brasileira. de decidir entre a situação e os candidatos da
oposição.
Por outro lado. após aprovaaa a~nda da
reel.eiçao, o Congresso Nacional pode._,;.~té
bro do 1
p ·x mo ano,
corrente ano, disciplinar o pleito eleitcfrãl
em consonância com o que dispõe
.. 16 da
Constituição. Serão então fixadas.
rigorosas regras
limitadoras da campanha eleitoral do Presidente da
República e dos Governadores que queiram concorrer à
rl!deição no l!xercicio do cargo. úc: modo a estabelecer
uma real. c não meramente formal. igualdade de
competição entre todos os candidatos.
Concluo. assim. pela rejei<,:ão da emenda n• 3.
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Portanto. a emenda n° 8, além de: negar ·a
de discernimento do ..:leitor. contraria o
1-!':<.pírito d.:sta proposta dr.)- emenda à Constituição. ao
~lmt!gumr maio! limitação do cxcn.:ício de.: um direito
politico.
~apacídade

~m'"

l>iamc do c:xposto._
la n°

~pin<.! -;ia frJe;:i~

s.

1'

da

A PROPOSTA: CONCLUSÃo_
A emenda proposta é de iniciativa da t"âmarc1
dos Deputados. Não há nenhum obstáculo do nature7.a
constitucional para .:>ua apreciação por c.'Sta Ca.<i.a. na tbnna
do an. 60. §§ I" e 2" da Constituição.
Por todas as razões expostas.. nosso pan..'"Cer é
favorável â aprovação da PEC n" 4. de 1997. c pela
rejeiçãQ das oiro emendas a ela otCrecida.;;.

Sala da Comissão. em

1s de &ld.l. "" t997

Emenda n° 7 (incorporarão da reeleição pelas
Constituições estaduais e Lets Orgânicas municipais)
O ilustre Senador Guilherme Palmeira
pretende submeter o instituto da reeleição às Ássembléias
Legislativas e· Cãmaras Municipais, para que adaptem as
respectivas Constituiçlk-s e Leis Orgânicas.
A Constituição estabelece. nos artigos 25 e 29.
que os Estados. o Distrito l'ederal e os Municípios devem
observar os principies constitucionais. entre os quais estão
a forma de eleição parà' os cargos de chefia do Poder
Executivo.
Por conseguinte~ a emenda apenas reproduz
detenninação
constitucional~
sem
acrescentar-lhe
substância. A autonomia dos entes federativos determinará
a oportunidade e conveniência de conformaçio do texto
de seus estatutos políticos às inovações datfonstituição
Federal.
•
C ste modo. opino pela rejeiç:t
emenda.

A"F.XOI
Qt'ADRO ('0.\-I .. \R.\TJ\"0 E:"lTRF. O H ..XTO \'ICE!"iTE E O .\PRO\'ADO
PEt.A ( 'À:\IA.RA DOS DEPt~T.o\DOS (dl.->t.t<:a..l&\ a~ alh:ra.,:~)

TE:'\."TO \'IGENTE

Emenda n° 8 (inelegibilidade para os mesmos cargos,
em qualquer época, de Presidente da República,
Governadores e Prefeitos reeleitos)
A emenda do ilustre Senador Guilherme
Palmc:ira t!stabdt:cl! a inelegibilidade permanente. para os
mi!Smos cargos. de Presidente da República. Governadores
~ Prefeitos reeleitos.
A pretensão da emenda aumenta a restrição da
kg.islação eleitoral t:m. vigor. que permite_ a _renovaç_ão
ilimitada de candidatura aos cargos de chefe do Executivo:nos três níveis. desde que não seja para mandatos
:-:ucessívos. O caniter democrático dessa prãtica tem sido
r~atirmado pelos agentes políticos. pela opinião pública e
pdos juristas. que nàu Iii~ opõem objeções.

*

:;~ Sio inrln:ivM P!t'a M m"mfl § ~- O Prcsidcme da ~ ~"'
nrm, 110 prritdt syhvgMntr, o Qo..c:madofts de Est* e do Distrirn
Pres:deruc d.a Rt:'fl\lblia. os. ('tO'oeUJ<!dores Federai. os Prefeitos e quem os lww.rvef
de ESI~ e do Dislrilo r:cdc.:taf, OS sut:edKio OQ wbaitiJido M Qnt ln
Prcfenos e quem os hotwer succd!Ck oa paedel91 ptdttif! m """rim un •
substicutdo •os uis !!!fK'! •n!frio!r .12 ,;ng IM'riodo nbts9imtt

lokit<t

~ tt • Par.a concorrerem a OUtros Cõlr!f'-

I

• o Mânlido

P~e da Republica.. os Govem.tdorcs
de Es&ad:o c du Dt~rito Federal e os
Prd'ritos da·em renurKW aos tf::'PtaiY05
malldatns 11e s..-is nk..~ .ant~ d(l pl<:ir,,
.

;: 7" Si<J incletta\..:1~. nu tcrnttlflll de
junsdiçio d1.1 tit-ubr. ti c\mju~ c os
parentes ~

ou afim..

ale 1.1

~ ~ou
~

por adnç.lio. do Presidente
R.ep.iblica, de o~wemador de Esudo ou

Tcmtorio. do Distrito

Feder~.

de Prefeito

c>u de quem os haja substiculdo dentro do1
meses .anterK.es ao piCito. sai\"O se ja

SClf

ticular de mandato elet:ivo e candidato a
lreclciçio

1

~lanudo
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;: q• Lei cornplememu CSimdec.era

~NEXO

cunosl Mantido

caJOS de 1ndeg1bdidadc e os p~s de sua
ceu;açlo a fim de prc1eger a probidade
;:dm:m,~tra'>:a. a moralldi.de para o CXefQCIO

a.., nundazo. COI!siderada a

II

I

~ida prcwessa!
do cand1d1to. e a normalidade .: I
leuiumldadc das eletçôes comra a 1nOu6\c::..a 'd~ poda o:onómic~:t ou o abuso do
e:.:ercldo de liJIIÇlo. car~o l.lU empfCgO 1m
administraçi;o cl1rda ou indireta

A

Jl

-lTITÇOES DE 1998

Ar1 28 A eleiçiu do Guvem.Jdor c do Art 28 A ~leiç..io do Govenwior e do
\'ic~'Cffiador de r.mdn. pua ~to Vic:c-Gov~ad~1 <k_~S!!_dº'-_ ~ra ~-!!~liiO
&nos. reallw-~1 ntwrnu di~~ de quatro .amls, n:ahz:u-se-lll no primdtõ
!.D!a...J1P tetmino di) nundatO de 5CUS ~ •I! eu!ubro rm nrimf:jro !amo
antece1S()I'CS. e .a pdSSe ocorrcn no d11 I • t ao último domingo ds' ou!Qiol-o em

do:' quauo

TEXTO VIGENTE

PEC 04/97

t•TURNO: 3 DE
OUTUBRO

I o TURNO: 4 DE
OUTUBRO

2°TURNO: 15 DE
NOVEMBRO

?J' TURNO: 25 DE

de janeirO elO ano subsequente. observado. mando tumo w hoavrr do •no
quamo ao 'mais.. o disposto no an 77
.l!!!ttti2t...!o 1ermino do mandato de seus
amecc:ssores, e a posse OGOtTcnl no dia I •
de janeiro d<J ano wbsequeruc..observado.
u.~ntu :10 11131~.

o

di~posto

nu 011n 77

Panu.!l"at'o unico. lonusslsl
An. 29 fomissisl

U • dci;io do Prd'oto e do Vice-Prefeito
atf .n!M!J! di!t
dó termino do
naDdJ.Io dos que devam SUCI:Ue . aphcadu
u regru do an 71 no aso de Municipios.
com mais de dumnos mil deitares.

•nm

..s.n

77 A dciçlo do Presidente c do Vic:eP~e da Rr:publiu. realint-sc-a.
Sl;mu!tancamente. nrf!l! diu antn do
ltennino do mandato presadcncW .,;gente

II • ckiçio dó PrefeitO c do Viee--Prd'eito
mf<z.otd,! no primtim domingp d~
outubro do 1!!2 •nfvil!l' 1110_ 1~ do
nundalo dos que devam suceder. aplk:adu
as rqpu do .an 77 no aso de Municípios
com nws de dtlZCIItos mil eler~ores.

An 77 A dciçio do Presidente c do VaccPresidente cb RepUblica raliz:ar·~.
simultaneamente. nl! nrims:im d0f!dtf2 dr
oarvtwv. ( ! I ! qrimrirg wrruz r np pkimo
domim de outubro rm :tmndo f!J!'!!O
K !tnavet do •no".lntMof'ao termino do
nundua pr~u;lmcial vigçmc

An .SZ O mandato do Presidente da An, S2. O m;andato do Presidente da
RepUblica C de quatro a~ ~ RepUblica C de qua1ro anos Ctcn. inicio cm
rnfriç:lo patJ ' mf!odo- f!dnwüent<• e I • de janeiro do ano ~e ao dz sua·
tera inicio em I, • de jancito do ano seguuue dciçio
,.

aodl.~~

.

/l

.

OUTUBRO
.

'

Espaço de tempo: 43 dias

I

EspaÇo de tempo: 21 dias

Obs.: Apro<·ada a emenda. o espaço de:;feo entre_o r• e
2" turno. nas deiçõesde 1998. será ·redu o de 43 dtas
para 21 dias. (redução de22. dias)

/1

1 I~TA DE v,OT ACÁO NOMINAL

SAI.A. DAS REUNIÓES, El-I .I ; - I C v I •/ ;

-A~&~.
Scaa1f~cãbni~Praidmrt. da Comisslo de C"ODS1itw:içio, Justiça ..

-

....-dani.a

.
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V010 EM SEPARADO 'DO SeNADOR JOSE l::Ol.'ARIX) OUTRA À
PROPOSTA DE EMENI>A À. CONSTITUIÇÃO N' 4. DE 1997. NA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIDADANIA

O Senador francelino Perctrõl otCrecc ;i cons1deraçllo da
Comissão de Con~i.uiçât), Ju:>tiça e Ctdadania seu parecer sobre a
Proposta de Emenda ã Constitw'~ n" 4, ck 1997. que dá now redaçio ao
§
do art. 14, ao capu1 do are. 29, ao c:apur do art. 77 e ao art. 82 da

s•

Cons~itui~

Federal.

Versa a prescint~ propos:çáo. oriunda ib CSmara dos
Deputadas. sobre a inlr~. no texto coastitucioual, do instituto da

rcdeiçio pua os cargos ..-xec:urivos, fixaodo, ainda, as datas para a
realizaç;lo de primeiro c, eventualmente, segundo turno nas eleições para
Pn:sidcate c Vke-Prcsidcnle da Re;rubliea. govem3dores e vice·
governadores de Estado, r~~eitos c vice-prcfeitos municipais
3.
EStra:nhamos. inicialmente, que o relator~ tenha oprado por
suçc:rir a esta comissJo o exame previa da matéria pela ComissiO Especial
de: Refonna Político-Partidária. A simples observaç;Jo da pauta de materias
prontas para apn:clação por este colegiado nos pennite verificar que hã
duas proposiçacs, que dispõem sobre malerias eleitorais (item 9: Projeto
de Lei do Senado 0° 84, de 1995; c item 18: Projet:o de Lei do Senado n<>
240. de 199S) c que seu relatcc, o mesmo ilustre Senador Francelino
Pueira.- sejam. ...•• submetidas"" c:n.o daquela douta
o:omissio _.na. OIMamente. Ido se pode ""'enm que o obje!O da
prOposiçlo cm apreço nio seja matéria de o::arurcza politico-partidária,. o
que m-ia • poss>bilidade de ... awlioçOo por oquele óndito gràuio,
pmidido pelo Seoador Humberto Lua:na. O próprio r<Wor, aliás,
n::coabece que o tema reeleiçda inlegra o dcnco de propostas que estio
sax1o exaoUnac!as e votadas no imbito da referida çamlmo especial.
Mas, aJcp que. saiR a maléria! a "c:omiss>o Ido dehberou. em Wtude de
ji esw hDÚtmdo no Cortgres:so a proposta que cxa rd;Go''.
~A. siapdar absleuçlo im:pocta em t;llf"lU ckmmuuo para uma
comisslo que se DOiabtlizou por um lrabalho de tõlegÕ, sislêmico e
coasíste:nte. a partir do Ião comenmdo rebtõrio do Senador Sérgio
Machadu. Sabe--st qw: a Corriissào di: Rc:tbrma Politico-Partldâria OU\ III
imimeras autoridades - ministtos de Eslado. magismdos. f!Ovemadores PIA' formar seu jwzo de wlor sobre as diversas questões de sua alçada.
Mie" sobre um tema .. de tJm3nha enverpdura pol~ica não pocit:
pronunciar--se. Vale lembrar. que do n:lalôrio do Senador ~'io Macf'rado
comta uma propo:>ta de emenda à Constnwção autom:ati..-a da reeleição.
pxim de formmçio dtfc:rentc da que ora s.: aprecia. Ademais. dedicnu-~
aqade coktiw de: :SCDadores aos problemas das datas de eleição e posse,
nio apenas dos chefes de Poder E."':eculrva. como tambCm dos membrn!õ do
l.qi:slari...o apresentando uma abran~ente proposiçjo sobre issn. qu.e to
igualmente objeto da PEC no 4, de 1997. Além disso. ca~
perplc:ddtdc constatar que. nJo obstante 1 redoma que se ~olocou sobre
eJa proposta de emenda OJGStitucionaJ. ·a eomissio espectai discutiu c
deliberou. dois cbas após • aprcsc:nlaçio do relatório Franceüno Pereira,
sobre: matéria cone:<a.. como t ·supress;lo do segundo rumo para eleições
murucípals e es1adua.s: O" trabalho da Câmara dos Depurados, a pa- de
SCJ dcspRtcnsioso nessas rMtêrias colaterais a ree~. dispondo tãosemente sobre • fi~ do primeiro e último domingos do mês de outubro
como datas de e-.-a~tos eleitorais, C larpmente diferenlc do que vem sendo
proposto pela C - de Rerorma Pofitieo-Panídária.

-·~ ~-p~o~st~.

perquirir os ensi~entos do cm1nr:ntc Minisuo
dizia- ~r-<leVir --de -qucn- J)ieitndii
·o 8tatutl.) Poliuco P:ltnu d..• iS•)! e~nma·lo .... lw: da
H1stória c da cvohiÇào dos pr:incipios repubbcooos··. tentando c;:api&r as
-idéias dominantes na Cpoca <lo: ad..·eoto d>J no\·o regime, o que: se
compreendeu manter. o que se preferiu derrocar··. Dita..-a ainda o mesare
da ~C:uttcn ~rasilc:ira.: ..compare·~ o.> le:~:to vigente c~
Const!tu.içào lmpenal t: a dos Escado:o t.:mdu:;. não olvtdando que: ~
espirita destas duas ( ... 1 guia o escrupuloso 1mcrpre1e da Lei Baslca de .24
de: fevereiro de 1891 .. (Hern1CIIi:llll•.:u ,. AJ'I'•dçúo do Otn!lft1. Rio de
Janeiro, Freiras Bastos. 19.J!. p. 366)
'S

MAXI~·llLIANO-qtie

-'~~der

8.
Vejamos. pois, para elê:ito de c... .Jparaçio. o que sobre a
reelciçio se depreende da Constituiç.ãu dos Estados Urudos da AmCric:a,
..fonte inspiradora do presidenc:ialismo brasileiro"', como u.sinala o
Senador Franc:elino Pereira. Nio se ignora qu.: a Convençio de Fdldélfia,
no vento de 1787. opt"ou pela reelegibilidade indefinida. O Mimstro JOÃO
BARBALHO, autor dos brilhantes< "t~m''IU.i.~; .• , ti ( "on.VUIU(,"ila Hra~1l~ro
de 1891. oportunamenle .çpublicados pelo Senado, por iniciativa de 0111ro
pernambucano. o endo Senador Marco Maciel. ensinava.. ~~ que o
constituinte norte--americano a isso foi levado> ··meuos por eutusilsmo pot
essa idéia,' do que pela nccessidack de transigir na ocasiio com os que
disseariam ·sobre a organizaçio df• ~ exCeutiw. • qual só ficcu
assentada depois de vário• adi.arr tiOS c longas discus:s6es.. E ainda
«::nfinna este c:ooceito a tescrva ou Iimílaç:io que (segundo a exempllc
liçio de Wuhington, o qual meusou terceir.a cleiçlo por ~
.....ma à indole do regime democrólico). na pniôca, se tem adotado alo
adnritir-se $C8UDda rcclei~. Mas se hã na t:nião americana Washinloas
que rejeitam demofar-se ~s no potkr, t.:m ~vida no f!Cxico ~
muito diverso. E bi o do Chile, onde cada pre-stdenle era IIOVIIDCDie deito
pua o pcriodo seguinte, até que, reformando-se nisso a Coastituiçio., foi
proibida essa tepetíçio de pcuo (Bnsilia, SenadoFe<bal, 1992, p. 166).
9.
Com efeito, do fosse o espirita de estadista de GeorF
Washington, os EUA teriam ..ivido experiCncJa semelhanle a do México,
onde Somente a Rcwluç;lo de 1917 pôs termo ao cxpc.dicotc de
~ vitalicias inaugurado do Porfirio Diaz.. 5eguDdo LORD •
BRYCE, citodo por BERNARD SCHWARZ cm seu impres<:iDdiwl
/)if"t!ftt1 ÜJn.çtilut:mnul .Amenconu, -WashiD~1on agiu assim para CW.
que as instituições repubiiçan.as solic:ssem o risco de que o mesmo bomr::m
pemw
s e constan(Cmenle no cargo- (Rio de Janeiro, Forense. 1966,
I' ediçJD, p. 123).

10.
THOMAS Jf.H"ERSON. que ICOhto seu antecessor. re\-l:lou·
se politico de (!1"3J'deza 1mpar e dc:sapepdo do poder advenüs: -se o
tênnino das funções do C.:hefe do Executivo nãu foc findo pela
Constiluiçto, ou estabel~do pela pfitica. o seu caf!-'0, que nominalmente
deve durar 4 anos. se tomara. de: fato, 'oitalido, e a História mostra como
isso facilmenlc degenera em car~oo hereditário.. (aplt{/ SCHW ARL B•• t1f".
~lf.. p.-.2~).

das mais scdimen~adas na hiscôria de nosso constitucionalismo republicano

li.
lndubitavelm~nh:, a reeleiç;\o traz em .si o germe do
conrinuismo. ExemploS em nossa viziDhança não faliam. Não fosse o
despsae decorrente do episódio de ocopaçio da Embli:ada do Jlplo,
Fujimori já estaria de \'Cnto em popã aris de seu terceiro termo. .Na
semana possada Menem. por seu tumo. afumava: -É uma P'ftll.qaO'CU alo
possa dispUtar um terceiro mandato. Vou entrar num cc::nvmlo e me
candidatar à sucess4o do papa JoJo PauJQ 11". "Primeiro, uma rcdeiçlo,
depois a indapçolo: por que nio um. outro mandato? No caso aorteamcric:ano, em que pesem as advertências de Jefferson, ~ os
linDtados poderes da pre- :dencia, vis-à--vis as ~vas do Coapesso,
mesmo assim, o General Gr.mt e Theodore Roosevcll chepram a ser
eontagi:ados e desafiaram. sem sucesso. a sq:ra de limítaÇio. alé enlio
nio-esc:rita. Em Cnm~..• .. •d.-:,,.~ à Con.vtihliçdt1 di! /89/, lpó:s a reforma
~de 1926. C.R!.OS MAXIMILIANO assinalava que "no&
próprios EUA. muitos pensam dêVer sCr vedadà a rceleiçlo ialediala.
Ainda mesmo que se abstenha da corrupçio e da violência, dispõe de tal
prestigio o Presidente que só por si constitui sêrio embaraço i vitória de
outro candidato. Penni1ida a reeleiçJQ, todos a disputariam e 1 .vitóril
caberia sempre ao ~,·~m..'. como-acontece em todus os pleita;. Dew:r-se-ia o primeiro mmfo a pers:uasio, o segundo à conu~o e os demais â
violdx:ia- (opud CUNHA. Sergio Sérwlo da. Hee/eÚ;àcJ t/1.1 Prr:sJdmle da
Repti/JI"·o. Em: Rcl"ntl.l tk lnfnrmor:do Jm...lutn'tl, vol. 33. o.• 130,
abtljun 1996. p. 5)).

e que nem o draconiano regime militar de 64 ousou cnftenlar o principio
di impessoalidade no que patine ao cxcrcicio das funções inerentes ao
mais elevado cargo da ~ PUblica, procuramos, para adequada

12.
SERGIO SÉRVULO DA CUNHA, em memorável estudo
solicitado·.pclo Instituto dos Advogados do Brasil. dcmcmtn: CfJC.

:S.
Dcslane. concluímo· tniciaJ:ner.te, que a apreciação desta
proposta. DCSIC momento, pela Comissão de Cons!itWção. Justiça e
Ciclacbai• é, antes de mais nada, precipitada~ sua discu.s.s1o aqui e agora
auopcla e desautoriza os trabalhos de uma comissio que, seriamente, vem
cxamioando reJ~-.m1es aspectos da tcmâtica instilucional. razio pela qual."
:wgcrimos. prefacl:~hn<!tlte que. nos 1ennns. dos. ar1::> 1.~:;. letra t•. ntime:-o ~
e 1~8. 'inciso I. do Regimento Interno, sobre a PEC n" 4, de 1997, tambem
se nwtifcste a Comissio Temporária Interna enc:a.negada de estudar a
reforma politico-partidária.

Na hipótese de não se inclinarem os nobres pares pela
6.
sugcsr.lo supramencionada. pcnnitimo-nos oferecer al~as considerações
de méri1o sobre a materia.
7.

Recordando,

des9e logo, que a

vedaÇólo de reelci~ ê regra
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dtferen!emenre do oue se pretende com esta emenda- que C a dilatação da
manurenç..ilo do trtular no cJ:;,-o prestden<:HIIl - MS EUA a nonnarizaçào
estabelectda pela v1a d.1 poder consrthtmte denvado vtsou a dr.istíca
!JmtEaç;lo da nomta mtczaf d~ rcclegibthdade indefinida. Deslaca o ilustre
Jurisla que ··nenhum or~1dent.: norte-amencano fo• mats louvado. nenhum
IOt mats prestr{!!OS_, J,, qu~ ~rnnkhn Delano Roo~ ...eft. E. entrecanto, o
faro de naver conqu•srado wn terceiro quadnêmo consec:uttVO fez soar o
alarme que rcsultmt '~" f~enda Coosrnuctonat n~ :!2. Je 2I de maio de
]9~]

(III'

<11, p .;(})

l:nquallftl .tqlll Cl OtiO: $0:
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BARBALHO que: sustentava, ao comentar o art. 64 da Constnuição de
1891:
'A cr:pct.:taJtva de /U)\'(.1 elr:triio para a :•egutnte periodo
podr: _,.,.,. tmt ~rund.: ~·.wimulo atJ pre.~uknte. a
jmr de qui! mnuref'' (lf'lr tomur·.lt!, IW e::r:ercú:w do 1.-orgo, um

prt:.uJ~:t~,·rul

hr:n<JmtirfffJ da naç:do. /;' a rcr:lt:ll.'iit1 pfJdc oprovr:l/ar unr

t·aráwr prmoadtJ r:m d!(lcultmu r.:t•mt.~n c uma expenincta
adqrrmda amt t'OntQ!!em f'Ortl rJ ht:nr púh!JctJ.
' "A-fu.ç i pn!Ct.m niJr1 e.\·q~<.·cr qur: trata-.~e úe uma

pretende.:: ttJII !lk>\llllellhl

~nnam!ncm .:111 car)!os ~o;.:cunvc1s. la tem ha\ td. • noróno
pn...:<!-...;<1 cie r.:srrsç.itl da c.,nc.!Jt;ikl de- det!l\'d, mdu~1ve car.l us mandaws

Jo: !\pan::ão dn

or~am:a,·dn

politica. CUJO gtm:o ti a i!lclçilo. mero de .te
de rnPutr na drrr:r,:du dn'f negócio.<: p:íhlu:o.r e
ory."'m:aç:dt~ .mhermw do pai( H pt.Jra que esta :rc manifeste

lel':~latl\oh

mon~[e.~tar e

1.~
l't"rtam~nr.:-. naqud~ J.! dtslant.:- :nm d<! 19~: .·~ .:on;.rressa.stas.
nonc-:uncncomoo;, dc\C!II rt.:-r n.:corú:ul(l ns pmh!'ttc<•S n:C:!"!•'" de A.LEX!S
[)f ! ( )(,'()t lF\'11 [ !·- O.:tlnS.t!PJ:ldl•~ crn A f h·mo..:rmw nu .:r•l(:nt,l.

garanti!' n •·vro

livrt!mt:mi!

prt:.ltdc•nnal c'I'Xt:ndra no .paú agtJa\·,io miu

m:qu~·mt

,.

tr:nwrrHa. ,. qm• nàtl .\I! dartí qutm1Ú' tl ,·undulum t:Jr r•
hmnenr qm• Jr~prk:- Ja muml' .wnur ,,'c: poclt•r~: lmr,:a. pc!.t \!UI
tntlorNiude. pdns.va.tto.~ rcCUr.'illX '!"'' fl'Xk por ;:n; <.'lào
para mtptll' (I .tlUl rl!cleu;do:' H ~f/1<.' pcrturht«_iitJ nu.
admmwruçdo piihtrcu e que cnormr: prc"juí::" pcli'II o p<.Ji.\, no
!!nJprt'J!P d.: r:!enumws tJ{iciiii.I' t'rmr c·.uc fim~ .\üo há
Htcr»ftpdllht/1,/uúe.
murs ;u~tt/lcur.l.1'' (ob, c.it . p 166).

<I"'·'

de ht•m -.:rH'c•n.. ,r.

fH"·'·

.Wirl

r oclr:rt~aJ:.

'~·m

dúwda:

ndo

f'lxh.•n11J'I, C'n/1'('/QnW, tl(Nir·fh.:.<: m.III'OS amd.J ntal.'C {tJrtt:S~
"A mtn};!u .: t1 l.'tlrrupçdtJ .~o \'it tra nt1hlrot.<: ar1s
};!11\'''mn<~ dr:nvn.~ (juando, pnrtim. t1 che(,• c/c• E.ttOdo pode
\'t'l' rc•c·f,.•ttt,_ IIII.' l'ic·w.~· ~~· c.1·tendr:m mJ.•tinrdamentr: ,e
, lll11(1rtliPU'/''11l u prriprm t'.\'l~lf?m·ta do .-.J;, (_hwndo rm1
\llllr/'''·'"'uduluto crw:r \'t'ttu•r rwlu mrn~<.J ~~~~~ mont1f'ra<~
niio pmlt•rram t'tcrn•r-w 1·enáa <~rJf.r.· um -<'.I'J'Klf,"l1
t'tl'l.'lllr~crlfn Ouumlo. pelo amtrârm. o ,1!;:(.:. do l~tadt1
mr:.,·mu .~t· pt)f! ~m luta, toma cmprc.o;taJa f'dra o \'<.'U pnipno
u.w1 n fan·v do f!.ov~.:mo
"MI prrm,•uo t'a.m. 1.! um hnmr:m nmr
mt'/11.' · /1N W!gundrl, t: o prripr/tl E:rtadrJ.

<'""'

.i('U.<: fi-Oget.t
svat tmen.tas

fU

(1.\

q:u: mtnp,u r: L'tJrmmpe. O ,çtnzd.~·· 'onc1d~o, qu~
r.:mpn:ga mannhra.~ culpávrn,· para ch~[!t<r ar1 ptKier ndo
podr:. :rendo de manetra mdm:ta. prt!jiJdJtoJr 'pro.o:ptiridaáe
púhltt.:a..'>1!,. prm}m, ti reprc..<:r:ntante do pocJ.·re~cu,u~. dclÇt:
i.r ht;a. o <.'Utdadn da J{Ovemn ronf'h-.~t· _rura 1!/t: mtere.uc
.wcundórm: n mlcre.."t.o;e prmcrpal ~; d •lftl e/erçtiu. •..h
re:w:nv~·.

a

nl!1!!JL'ttJçtie.o:, af.nm comQ a.ç let.o:. pa.'õ.tat~t tJ ·~r paro de nadp
mat.o: .qur: ,·omhmoçik.t dettorars; o~ .':...f!l:tre.o: tnmanr-n:

de

m!luCn,·ta é mdtspot."õável

{un<.'ltmárltl\, ''"I" alta ~ cxten.<~u clltltJrldcu.l~: pr~t.l<! "''
emprt•xm!tt c·m prr:(lli::o do ltl11:rrlaút• dtr l'ttfmu,•.
"IJr: que podc•m.w.~ mem.1 mio fl<lrl~·fú !tmrur miJ,, o
prr:.ud,•nfl• qrw prr:t,·mh: /tcc•r ,,. rc•d~:gc•r' ..f.Jmmr
. pre.mJ.:m.: t'tmdtduto e e:rpru I) ,.f.·ttorado iJ prf!\-.iitJ,
c.:-orntffl;iir• ~· /ruudc nu mut.'l lury.!U e,,, o1.'11. Jú tit• ,\'I !'.1 ''ft:tdirl

flll,"'<'tflr 1{11'' ., t h('/t' âo podt•r t'.t(',//[1\'11 pm/~·\~t' \I!Y
rl'l'ft•lfo f'llrt'H'F/<1 a ,"rttnt'U'II vr.•la. c·olllrtu·r·• Ú ru=ú•• ,'iu;,,..
qm· tHIIu..·"na ,, tal..•llitt "" o taráll:r ,,,. um "' homt'lll
t't<'1n· VJÍlrt!' o dt•.•rmo d~· mdo o poWJ, prmopaltm.:trl.: nu1
(/Yj,'1/I/C/ÚI/dil\ drfht'l\ <' ('/11 lt'IIIJ'fl di.· •"'h." ,J, f.•t\ l.frlt'
f'1'11thr\•t:J1L
,,Jad,ith n•l.'f.''..'t.'l'" ••'li rr:•••.·rro 111<11:,/1/rllcl•l
urar-fllc·fCim c1 mclllor m~:w de tu=t•r prrnf'.-rur u 1: •tudo ort
de .\UIVCJ-/tJ .-i,•lnt, r.~ltJ,,, till:].:clr·.IC·IU 1.1 ,.,,e rc.~u/wcitJ
e.lfrutrh<l. um lmrm:m "'rtU ,.~,·/tudo da ].:flh'l7ltl ntl pniprm
IUOnTI.'/110, t'l" 1ft/C /I,L'!'Ht' Cl<.tlhlllfrl 1k prm·11r UtrC' t'f"(l C'Ufltl=

l't't'llnlfJ('II\d

f'tl.~.o:a e:rcrct:r f!.\',ta

t.'mu duo; prrnc'lt'!ll\ J.'ltrllmm~ <; f'>,'i..l
tncompatthJfukld.:. ·arrr:dâr d11 p/c•uo dr:uoral c.~·rw~

.-r;•

"1'uu; . ra=àec

t.'

.tt't'\'lf,'IJ.•

rn·.•tudo .... uiin ci nurtirJ.

;,d,, a·. .4:11.

du:/t• .Ür:.'>l1lo que: u uçü11 da gm·t•mo niitl 'fd.<~.-.c ·.fitripre
ummirut'cw mwn:s~e Jo ptti•. m•:«e ca.o:tJ. pclrJ"m~no.f. mU1
mtll.\ l11t: .{t•rvrnu. 1:. m1 entumo. c•ht C .ft:Uu apena!f paro o
\('/1 /1\tJ

···K tmpo.-..,bvl ~.·rill\tdL'Tdr ct marcha ·normal (/o.o;
m•grí('lu.\ de lútadrJ 11rJ\ 1:.\lclcl~t• llmdrJ..._ :wm pcrr:l!httr qu~ u
Úôt'/0 dt' .~t:r n:dc:tto tlrmmw "' ~Jl."'mr:nUJ.'I dÕ f'Ft!.Wrknle:
tJtlt' lt~t./(1 (I rmlittt:a du .uru r.Jt.lmim.'lll"ll(.'à(J ii!Jltk pal'U (:.\:<:e'
{'tmW: que ao; ,\UU.~ mr:nnrt·.~ t'rmwktK.'Ia.t .tiitJ .\U!NJrdmaúa.<:
âtpt(•/t: t!/!.Jt!ltm: ~;uhrl!trtdt~. que ü mt:Jrúa que ,o;e apro.ttma o
nwml!lllcJ Ja l.'rt.'le, o mten!.'t.'it: mcltwdu.al suh.tllhlt-St! no .utu
espinw 'aü mtere.tJi! geral. Pnr f."UtJ, o prmclptõ da rieleiçdo
wma a in{luénl.'ta cnrruptoru. do.\· 1-,"'Vemt).t' t!it!liVOS mais
extcm.-.a ,. mw.ç pcn,1..,•uw Tr!ml.: u dr:J.:rador a moral politiCa
do poro ,. u .\'llh\1111111' o purrmtt.\llm (11.'/ct hohtluiaJr: ( ...) ~ São Paulo.llatiaia. 1987, p. 108-109).
14
A consag:raç.ão do impedimento da recleiçãl cm toda a
história constitucional republicar l bras1leira parece-nos ter sido fruto
maduro das refle.:tões do con~ !inte do: "I sobre falhas há muito
identificadas na Cana Magna •..me-americana. Afuma o Senador
Francelina Pereira que ..a ~~~1yào é oportunidade que se o~ ao
homem pUblico. no cxerclcio dO Poder Executivo. de tomar-se men:::ccdor
do sufrágio popular, para a rcno-.-aç;1o de seu mandato·•: e que ..~ o
caminho co~ituc1onal de consolidar;.ào de prog:rnmas de governo c de
propa~ de seus benelicios". Es:e aspcctoj.i não era estranho a JOÃO

15. •

A concess;Jo·que-se pretende agor.a. na contramão de lada

nossa saudãvel. tradição. significana. · seguramenle. uma. diminuiçolo do
espaço critico e. portanto. da efetiVI·iade do regime democnitico. Não se
trata do-somente de

•icl<~r ~

vontac' eleitoral pela '"compra de ..·oto", no

sentido mais rastetro. mas pela dt~ulada indução das conSCJent:ias.
Detendo .1 prerrogauva. de editar medidas prcmsõrias. sem qualquer
restnçáo; dtspondo do coatwle de um orçamento,. cuja lea e meramente
muorizatl'\.'3 e que:. portanto. perrmte a malllpul.:u;iio de recursos por
liberações c cottUnl!c:ncl3mentrJs. monuorandn 1ádtos i: rde .. tsfw!.;. oeb.
arnbUiç.ào de oororia,r ~ rcno,.;u- concc:s$Õe$ c: .penrussões para SCt\1çoS de
radiodifusão sonora c d.:- sons e lmagc:ns: molda!'ldo a orgamzação smd1cal
mediante negação de reg~stro a entidades que, de acordo com o gcl\'etnO,
\10iem ·o pnncipro da ·unicidade~ suprindo a midia com pr.op.agandas
msntuctona.ts · pagas. rolando ou a..-aliz:ando d.i•'ida.-> de Estados e
Munrcipios. tjuem exerce o Poder E.xecuti\o não prec1sa e:ubir
expedientes grotescos de ofensa ã ·•moralidade admmistrati\oa" Não hã
rn:cesstdade de com.Jpçlo explicita. por distnbuição do vil mera!. quando
se dispõe de. meios mats.suhs e eficazes .de cooptar ..cOrações e mentes".
Quem se recordar do fim-de-semana que antecedeu à ~:~ção desta PE.C
na Cám.ar.J. dos Deputados, em primeiro·tumo. daril. razão ;is.denUncJas da.,
Deputada MARIA DA CONCEI~ÀO TA VARES que assinalotL.
"\'uma '''nlultWJ, dr: .whardmar a Ctm!!re."i.m ,\'acmnaf. a
'~umnm1ha {'dO -r~:elf:u;iJtJ

/tiTII/ct m

m:uprm tt midm agrt'.l'~\·amemc. tfe
m/rl.'õt.l ,. 'lllllf'lt·tumt•m,· fnru do\ f1UdrtH,:_, éttc '" du

d'·nwt·ra<.~u. A.~ prapcif!PIIÚt.l\ mrlumórtll.\ \'r:l(;.u/udu.v pc;U'
mhhu ~:h·tráme-u ,. m·lru· ll!fl-dtHJl'~. /r:tlcn ,·nm tétmca•
\o[/,Çilt'GÚ.t~ da ptmiu d.,· \'1,,~; do markt'III'K, N:f'<.'lttJm
1,\I~ICJllf!mr:mr: a ttléta de• qltt' "'-' mio htJZI\'{'r. n•c:lt'I('Ün do
• 7("{~\ldt'/1/t' .du Rt•priMtnt. o 1'/unn R<.•al t'.l!urru [lkludo .m
frw.:U.\.'itJ I! qUJ: .wmu:nJt: l·~·mwu_I<J Ht•nrtql/1.: ( 'urclovt L; <.'Uf/!1::
d,• prrJ[HircWI/t.Jr 11 f"•m.,·.•tar <lv poptrlu,úo c• u ~·.wnhtl!dudo·
/l11UJI(<.'II'cl ,lo fl<.til.
• ".-fi f't'fr'US prthft,·ucirW.\ /lt/ft:<JÚII\'.... '[Ut' tk\tt'\f'(.'IIUt'Utll d
( 'on.,·mur~·iitJ e u h•gnla, .io dctroro,~/ c: pctnulánu wg,•nft·,·.'
· niil• · p!!rmlltanr o c·cmtrudmirl'l ,\'da<~. o_, IIJXJ.\IItJft•\ U
n•t:!t:u,;iio. p(lradaxolmt!llf.'. (jl'(/11! <.'rtllcatlm pdn lato dr: ,
arWJmtmtarem qt•t' u 1miqwnu ptihlrar prlder1~ 'C'l' u.•·udu cm
ht•nelhm do ('(/~ldtd(t/11 tfll<' <'rt'l~ ,. o mumlato 1.\tt 'J .. .. (}
(i/.( )H(},

]t;IJ/.'J". !' --(

16
AJe~Mse qth! a reeletção c meio de se .propiciar a
conunul(iade admm1stratl\a do bom gestor Isso. porem, não pode e não
de'-e ser confundido com pcrsonaltsmo. BARBALHO ::;ublinhava que
"por mais pobre que: " oais possa $Cr de homens capazes de assumir o
governo. e bem rege-I v. Jlil, • fhe fallarã algum nestas condtções .a quem se
incumba .a sucessão do que rem .tenninado seu período.. (ob cir .• p. 166)
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CAMPOS, HERMES LIMA E PRADO KELL Y
.esse argumen!o, cm cêlebre debat~ na Constiruinte de
1946. quando pOnderaram q11e '"a continuuiad, não .pode depender,
substancmlmcnte. primaci.almente. de pessoas. mas da organizaçâo da vida
politica nac1onal. atravês da atuaçâo de parudos nacionais -cr. DUARTE.
JosC:, A Ctm.(fltul~·ào Bra.nk·ua de IY-16. :U20J. apud CUNHA. S. S. da,
ob. cit. P. 50). Sem falsa modéstlll. lembr.unos que o exemplo da
admin.isuaçào de Porto Alegre é bastante ilustrativo dessa possibilidade.

Fedual. no art. J.l. parágrafo 6': somt!nJe exrge a
desmcompatrbi/izaçtlo para aqueles que conco"am a outros
cargos, aqueles que concorram aos mesmos cargos
(rt!dtiç/Jo) potkriam permanecer neles. Ora. t!SSQ
intuprdaçilo é de di~ito privado, ou .<;e;a. o que !Ido está
proibido, e:aá_pdmitido, lnsuscetlve/ de ur utilizada em rema
de direito público. Por outro lado. se a ConstiluiçlJo, no
mumo art. 14, par+grafo 5': proibra a redeiçi1o, rn1o
preasava prever, para a hipótese. a desmcompatibilizoçllo"
("Cocrcio Bt>Zilicnse", Caderno Direito c Justiça, 17.03.97),

desconstitui~

A inegibilidade é pedra angular de nosso direi19 púbjic.o.

17.
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SERGIO SÉR VULO DA CUNHA enfatiza. que: ..a men detenç;lo de- alto

cargo na adminisltaçio pUblica é suficiente para favorecer o c:mdidato. em
detrimento dos concorrentes e da lisura do processo eleitoral. Mais do que
uma presunção, essa ínaf.w::lvel conc!Go de fato constitui um dos
priacipios csrruturadorés <!e nosso Direito PUblico- (ob. cit, p. SO).-\
supress1o da inegibilidade subverte, de um lado, como já d~
cfetividadc do ~ dcmcx:rátíco; de outro, iastwrz proftmda desordem
no plaDO da cfieâ.eia de regras infraconsritucionais,. em face do

20.
Para corrobonlr a impossibilidade de que a recleiç!o possa
ser um instituto imaculado DO cenário politico brasileiro. vale anotar as
palavns do Desembargador SEBASTIÁO HELVÉCIO ROSEMBURG,
presidente do T ribuna1 Regional Eleitoral de Minas Gerais a respeito:

..A rulelçtfo de Pnft!itos, Govemadores e Prt!Sidmte da

República pode vir a ser um prêmio para os bom
governantes, mas Uaz, intrinsecamente, o risco e a

solapamento do prinelpio funciamcntal. Com a promulgação desra emenda.
qual seni o sentido de maatc:r-se, por exemplo, a Lei Complementar no 64,.
de 18 de ..,.;o de 1990 (Lei das ineg!bilidades)? Se um pres;deoto da
República pode ser candidato, sem desincompat:ibi-«~ a mais quatro
anos de mmdato. pcx que mn simples servidor da agêocia. dos Correios c
Telégl>fos em Almcma, Mi= G=is, dewria Se.. proibido de
caadidatar-sc .a vm:ador, sc:m afastar--se de suas fimções? Em face da
isoDomia per.m1c a lei, nlo seria mais adequado liberar diriptcs de
empresas estltlis, ~ fundações. miníslros e m::retirios: de
Estado. do "incoovcri-" da desiucampatiblizaç<a, às véspcQs dos
plcitos,e!citonis? Nilo seria, o!ioal, mais jum a~<gra de .st.clislau Poato
Preta: quese insrome a monlidode, oo que todos selaalplet=?

probabilidade dr: .vermos o aparelho administratiVO ser
acionado neste st:ntrdo.
..A prorbiçiJo do reeleiçilo para os cargos u_eallillos quer
evitar o contlmúsmo daT inflrdncias duiwJdas da
mmipulaç4o e do eurcicio do pTÓpno poder, .CJljos abusos
tendem â tksfiguraçOO do processo eleitoral.
-1 t:tiTit'Uifllmte. mio .w d~t·c:ncr tnrpt:clrr n pnw' ~~~· n•t'(lfldu:rr
tJ.'rõ

/WC'e.W11't!.'i. lnUIItl "I<U'rõ

o relator nSo ousou c:ufreatar. Autorizada a ~. sem
desiDc:ompat:ib e mzntida essa para os chefes de Executi\IO·que

cawn~e:u

...a

outro

cargo". o

texto ("1'C1Sfihriooal :fiari
dai teo.slo c:xqélica. que
nesse sentido~ certameatc

j
rio, cfesbalanceado. c:xsurgiDdo
semente pela 1l1a judicial scrt solucionada. E

vokri para o inl~ aliçilo MANUEL DOMINGUES DE ANDRADE,
para quem ··c~eotrc.,. vários possfvcis ~os da lei, há de p!O!Orirse aquele medi:aate o qual a Aei exteriorize o sentido mais n:zoável, mais
salatlr, e produza o efeito mais beDéfico ( .••) c, mero! da. qaal. a lei
aprcx:ate a estrutu:ra mais consequente c J'J13is organicamente c:orrett'",
~ finalmente, para obteoçio de um resultado seguro "às
aspinções ou ~ da lei, aos fias que se esforçou por &!iDgir, c
cxamiDar que intenções. desejos e receios -vam o meio ao lcmpo em
que a lei fõi editada c com ela se procurou ir ao cncoatrO duma
occcssidadc do mundo socW"' (Enst:zio Sobre a Tioria da' lnterpretaçiJo
das Leu, COimbra, Ann<nio Amado, 19?8, p, 26-27),
19.
Ora. com a emenda proposta. o Prefeito de Angical, no Piauí,
terra nalal do. n::laJ:or. se qu:ises.sc SCl' candidalo à Pn:sidênc:ía da
República. estaria incJcgfvel para 13n!o, se-o!o remmciasse seis mr.:ses
aurcs do pleito; o ~ de Sergipe, se ~ ser c:mdidato a
=coclor em Gamu, estaria inclesf>d pala~tmto. se llilo se
des:incocupatibilizasse seis meses antes do pleito. Tudo em nome da
,~ admiaistrativa. Mas, o Presidente da República, dccidiDdo caadidato a sua própria suc:csslo, se manteria no cargo ..cm oome da
C'X'Infjmricfadc administr:ltiva.... O non-smse, neste caso. desafia os
elcmenlos lclcológico, sistemático ou histórico-evolutivo da mais
rudimentar bermeoêutica. Isso cert:amentc. será ""prato cheio.. para
~ da cláusub pétrca de isonomia per.mtc à lei, """"' gaomtia
l\mclamcn!al, pelos Tnbow!is Eleitorais c pelo Supo=o Tribmlal Fedcnl,
oo ~ dajurisdiçlo, em liocc de tio csdnixula situaçllo, que mmcba
a VOÚD1Jm tegUimoris da atta1 lcgislann do Coog=so Naciooal. A
pnl!>ÓSitD de t~o[a.,..,... inCOIIS!i!ucionalidade. dois dos mais
~ br.ailcúos, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE
MEU.O e TOSIDO MUKAI assim jã IIWiifcsfantm, ICSpCdivomcn1e,
- a s prcteodidas mudanças do parágrafo 5", com o parágrafo 6"
do art. 14 do texto constituc:ionai:

a......

"Fica daro que o principio da ConstiltliÇIJo. era pda
daincompatibiJizaçtio e só ni1o men.ciona o mesmo cargo
porque a ruleiç4o ntfo estava previ.fta ";

"Diversos juristas se manifestartrm sobre a questlSo da
necessuitJd.e oa niJo de os candidatos à reddçllo, diante da
emenda tal como foi aprovada, se desincompatibilizarDn..
Alguns, mais simplistas. ententleram que, se a Constlluiç4o

que

e.wrw:~m

mel'f!cenúa ,,

tJ

~ffl qzrandn t:.flrn!r t!lll {OJ.'tJ d

prtíprnl n!t!leu,:~' (.ri Rcnt11'Q{iJn &1 Pndcr. Em: ~
/Joytnna e Jun~rerud#npu n"' J &y. ISJWi • Selo Horizom~.
TRE. p, 11),

E aqui diegamos ao cal=har de AquÜcs da prnposiçlo, e

18.
que

:>em• reprr.~·trlt~~lfL',C

retqirmoçào tk .'Cilu n»!fiança. ma.~. 110 prtilrL'd. ."ii! JÚ C d~fic:tl
n:JI,:crr a mler/~rimcur Jmt ~:nvcmant~f no rdcu,·do rA• !U!II.~

É simplmaente lamcntivd \'CI'ificar que .a. pressa que

.H. ·

contagia.·a· tr.illbalbo mal fcico de dcltberaçio Subce csca matéria de\.-e--se
tlo-socneQic • csrimu1a' os sonhoJ crólicos do .arai
Miaisuo das
c.,.,...,;a;ç&s e a propiciar a r<elqibilidade do P-/p<, o mesmo que
dizia achar que cm qumo aaos ..da pra làzcr muita ccisa". que ao seu cao
··quatro anos está bom denWs". que a reCleiç1o seria ..sacrificio muito
grande··~ c que gostaria de -ouvir o povo" sobn: esse tema. mas que.
depois, ioslroiu .... bac ~ • - - CClllln qualqac< eoosu!Ja
popular a rospeito da n:dc:içolo. "accilou" """'""'-o que está fm:ado, e
afirmOu ...alo ter coastnDgimento de publicar oo Diário Oficiol a
dcmisslo daqueles que estivaan ~o meu~.. e qae. ao dia cb.
vc<aç1o da DIOléria cm I" turno n ,'Ómant dos Dcpatados. levanlaado
wna taça de vinho para '17 -:mpre- .ios públicos c priwdos, procbmou.
com todo o simbolismo e iroaia que a oc:asilo propon:ionava: "um bl'inlk
pttra lfUt! tenhamn.<r: mrula Mrte IHJje "'.
Cumpre-nos coasignar que. c:m doauncnlo-guia da
Nac:ionat dos Bispos. do Brasil - CNBB, disculldo na Ultima
durante a 3.s- AsscmbiCiS OcnJ da cnâdadc, a direçlo da.
entidade acusa o govcmo de Fernando Henrique de -~· oo

12.

Confet~

sexta-reira.

""""""'de -.çio da ancada da rcclciçio. "lló vcrdaclo:nde votos de par!amcmarcs. -.is de oferta de cmpl'CI!OS, de r......, de
""'"' públicos. de ....._ fiscais, ........ de dMda c soc:omJ •
inslituiç&:s financeins, T......., de ..,. prjric:a eWieutc de """"''Ç'oo
ativa par J*tC do p.ano, que oferece bc:os cm ttoc:a de \'OioS~. afirma
t=llodotlac:o.-o,'
23.
Causa-nos esp6cic saber q'JC ,.. presidemc da ~
que c:arapcle o CI)CI8I<SSO Naciooal a vocar com a nl!'idez ........, CSia
matbia pcxque ...o Brasil aio pode ficlr parado nas ~ coisas: wi.
nio vai. ai. Dio vai; ou ...ai ou nlo vai. mas logo.. é o mesmo que, qu&Ddo
se discuba a duraçio do mandato do Presidenle José SatDcy. na
Con...,.tiuintc. declatal.-a. em oposiçao a dil.-crsas manobras&: ··d~açatez"
dos same-yzistas:
·..t J l'11lút.:m Jo Planoilt~ e.vú oh(:~·udo. Pnr um lado uprcs.,'OO
tJlt''

11

wttinu ún." cmt·n umu ,·.wú garanJula. l'm· riU/m,

mtJb1l~a

c

ta:

~lcrrrm."iiiUJ

ftmnli

advt:T.'õll..

l/U(ltrrx111U1U.~. Se me J."f~fn;~tr.i t·.~llin

Lmllra n.ç

.'ii!S.'11rtl'rõ der nlrírru.
''""'" cli:em. por qur: u p~r:u ,. a ml'lln de uuc nàt' -.~ t<rJit:
,=..,u .vt:mana a drtruçda elo sumduM' (FrJ/hu de S Paulfl.
26.05.88)

E que. Dl.o ob:staotc a · antinomia entre a pcetcndida

incoci....,.. de dcsincompaâbil- poro os c:aadidatos & redciçio c sua
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~~a para os que forem candidatos •·a ourros cargos", conclamava,
ele mesmo.. a que -se Hmpa~sc- a Constituição de tudo que e pnVllC:gio
mdevido ou despropósito c<JnstJOICionar'·? (tcbn. thrclt:m)
2~.

Causa-nos indtgnaçâo recordar que. logo após ler Sido eleito,

esse mesmo presidente deslocou~se para Diamantina. Minas Gerais, terra
natal de Juscelino Kubi•'"chek. para homcnageâ-lo e nele louvar-se como
paDdigma. esquecendo--;e de que o gr.mde estadista mineiro, defendendo
o rodlzio como principio, rejeitara todas as tentativas de sua própria
recleiçJo, en~U!hto na Presjdt:ncia da República, por compreender o dano
que lSSO 1mportana para nosso regime democrático. ·
15
(um a rranqilthdade de quem viu a CQerênc:ia de :>eu partido
na revisão constitucionaL optando pelo ··não a reeleição'' . quando
pesqu.isa&. de opmião pública indicavam a vitóna de seu candidato ao
pleito ptesldenctal. e por todo o e1Cposto, se não acolhida nossa preliminar,
vot:amos. no . ménto, contrariamente a presente proposta por
inconstituc:ional, inoportuna e imoral.

Sala das Reuniões, /f"" de- abril de !997
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I - a IDCioaa1idadc bra:s:ik:ira;

n -o pk:bo ca:rcicio dos direitos polltJcos;
m-o~dCilcgl; ·
IV -o dooticUio dcitoral na cilt:umc:riçla;

=

V-•'"'-""""""'
VI -a idade miDima de:

a)

.

trDtt.. c cinco aDO$ para ~e ~da Repíjiica c

b) tri.ma 800$ pu:a Goo.oérnadore ~de Eadocdo DiJ..

tnto~

triUJ. =~~~J:;cfedenl. ~EsrMaalonDi541~anospanr: ~
§ .P Slo inelepeis CC inalis:táveis c 01 aa:aifab:tos.

§ ~ Sltt ~ p:uaos!DCSIDOI cup. no pcriodo ~o
~da Rep6büc:a. os ~de Estadctcdo Diltrito Fc:dec:al, 01
Cqnt:alOS ilouva" lllaCI:dido 00 labltiimdo Dal:teis IDCSC:SI!Itf!riares

~ra:.==~~COOI~~~

~ It:::spcaivos maDdatos até seis mesa; ID1cs do plcUo.

§ 711Sio~MJenitóriode~do litala.r.. oc:6ajagceos
afins. até o segundo Sllll1 011 par adoclo. do Pnsi·
dcDc"da Rc:púbüca.. de Govcmador de Estado oo Ter:ritório., do Distrito Fede-

p2RIQtes coosang(l.íneos ou

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

ral. de PlácifDoa.dc qoem CIG; haja subsritzddodemro dos seis ~.antcriores
ao Pkilo. saiYo se já litular de ~to derivo_ c caadidalo à ro:lei.ç:Jo.
§ 8' O militar~ é degivcl. :llleDdidas as seguintes condiç6:::>.
1-seamtzr meuosdedc:z mos de =viço. d:ved.mstar-se daalMdade;
n -10 CObtll'mais de dez uosdc:: serviço. sc:st agrepSo pe:1a autoricb:h:A.;d.:IOdcito.I*Aú.
.
DOEo~diploaaçlo.p:m:
§91-Ld

c:sbJbc:lccQtcatlOica:.dcindes;hi'id*ccc

J::: de sua oesaç1o,. a fim. de proteger a prol!ilbdc adminislmtiva. a mc:n--.
IO.Cla==L~~~!:.$.!!:!~=

I!ICOWmica oa o abulo do t:ICtldcio de fimçlo,. cargo oa cmpcgo na adminis--

tlw;lodücla oaiDdift:ta.

§ ro:o~c~c&.opoded .... ~-·-Eidloal

DO pmo de quia:zc dial ooo:t.dos da~ insttafda. a açSo com prova

c~c-...--""""""""'-

-

§ lL Aaçla dc~dcmaadatottam:ituiem.regltda de justiça.. mpoadeDdo o .... DI. bm1 da lei. &e rrmedria ou. de liWbfcsta mi-i!.
Art.l'- A ld.qae al!cQr o proc:c:DO deitoal c:nttart em vígot llacbd::a de Al
pabUcaçlo,. Dlo 10 aplicmdo i dciçlo qoc occm. 1ft um IDO da- dala..de ma

~~Oics~~~~tuiç&:sclcisqne
a 11 ·Sio'resc:::naias aos Estados as comperêlcias que Ido lhes sejam.
wcWas por est& Comâtniçio.
•§ z-Oiie aos E.rtodt:u apúJn:r JUr:taiMnie, ou ~dillltk corroess/So,
os .ten'i?'S locais de gás~. '!ll fomta da /d, ~dada a ediçib de

-de

1Mdida~a~a.Rtaiiglilt1111C1tãç.b

§ 311" Os Estados podetlo. mediante lei. cornplemeota.r. instituir n:giOes

Art. 11 A~ Federafiv& da Bmsil, formada pda anilo inctissollívd

dc&:e.tldoscManic::fpios c do Distrit) Fcdetal. ~-te CD:l~ dc:l:ooc:dcicodc di.n:iroc *=DI. como~
1- • ccbet:lnia;

v-·--

,..,..,jta"'S ~tJibmascmicrcrregil!cs,constituidaspot"agm..

"""-·-·o~

IDCUO c a cxtQIÇio
de fuaç6es püblic:as de interesse commn.
M-limllro<cs,

Art..2L A ek:içlodo GcM:madorc do "Vio»G:M:mador de Estado, pam ~
dita; de qtiiii1'D 1001, teali:zar-sc-i DO'VOlta dias antes do U:anino da "IDalldalo

de~lliii:O::SUer,.capoac<IC:ClllUioodia 1• de.)me:irodoano~

II -a c:idldEa;

m-a-da_._

rv -a. 'ftlclca liOCi8l do tl:lbllha c da~ iDic:iatM:;

te:. absc:nado,. qamto ao JD1:i:1. o disposto oo art.. n. :
. Plll'6gntfo ~ Pc:rdc:ri o mandato o GovenJacb" que ~Oiltlo
CU10 oafimçll) a actariniPl"ÇÇopúblK::a dildaoo :indima. ressalvada a potac tmWtmicdccooc::u:mo p6blic::o c cbSICnradoo dispostD no art. 3S. I. IV c~ ~

Panfenrfo 0dca. TodoopoderCIDilW.dopayo,. qaeoe:xcn::e porDIIeio
4ca::ptt:kUtiUia'dciclxoo~ 1101ccmadea~

CAmu.oiV

ílco DaoEnos PaJno:>s

·--

~~!::=:.~o:=::s=:.t.=:=wto
fi-l'f:f'ermda;

m-inicia!Mpopo~ar.

§ 111 o a1immcD1o deilcol c o ;Wio do: •
1- obr:iptõrios pua os maioR:s de dcz:oito aDOI;
n -fa::abriws para:

_

4/0J~

b) OJ .maiala: de ICiall:l aDCII;
c) os: Dlliore! de dc:zt:ac:i! c

mc:occa ~ ck::ll:ito-.

-""""""'
_.,,._.
§:!'Sio""""""',do
_ _ _ _ dalci:

f 7" Nla podem afiscar-ee como clc:ilares 01 ~e. dwmde o

Dos MUNidPios

.Art.19. O

Mml:iêiPo reger-tlel4 px lei~ VttiKia em dois tnrDDs, cotn

~~N:~~===

a::ua ~DII C&mstitoiçlodoiqiCICtiw Estado e os segui.ulcs pu:eib:

1-dcit;lodoPrd'ê:ilo.do ~toe dos ~pam.maDdMo
da qtlltlo aact. D!dia:utc pk:ito diteto c simu.ttm:o realizado,em. todo o Pais;
n - dàçlo do Prdi::ito e do \lce-Pldi::ilo at6 DOVClti dias .mres do
ténuiDo do JD3IldzCo dos que deYam suc:cdcr, apl.ic:adas as 1t8J3$ do art. 77 ao

caso de~ am mais de dl:tzel:ztos mil eleitores:

m:.... JlOIDC: do Prcfc:ità c do~ no Gm t• de ja:Õc:iro do aoo
......,_"9daIV- ....... do-""""""""a-do"""""""'
oblandcaoc llCgllfidt:llimila:
a) mfl::tãno de nave e máximo de vinte e um nos: Mimicfpios de a!é um
milhlo de habit:mtes;
b) mfnimo de trinta e IIfs e mbimo de quarema c um .oos Mllllicfpios
de mais de mn miihlo e me:ocs de c:iDco milbões de: babitlntes;
c) aninilmdc qu:U"CIItte ciois e ruáximo de cil:lqOenlae ciDc:o nos Mmticfpios de mais de ciDCO m..UhOes de babiJantcs;:
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V- ~o do Prefeito. do Vacc·Pre:fci.to e dos VercJdores fucada
pda Cin:wa Mlmicipal cm c::<Uh legisl.atura, pan a subseqüente, obsc:vado o
qaedispOem os;uts. 37,XI, ISO, n. ISJ, m, e lSJ, § z<l.l;
VI- a ~dos Vettadon:s c:oaespondcrá a, ao má.ximo.. etcm:a c ânco por o:nro daquda e:subc:k::Cida. c:m cspó:ie. par:& os Dcpattdos
Est:aduais.. rc:ssatvadCI o que dispõe o arL 37, XI;
VII-otc:IC31da.despc:sa(X)m~~dos~dopocic:rt
~o monWUe de cinC(I por Q::lltQ da ~ta do Municlpio;

vm - inviolabilidade dos VCreadares por suas opiniOc:s,. palavras c wtDS ao ~o do DJ.aDdato e na aram.seriçao do Mtmicipio;
IX.-proibi<;õese.~noe:xe!clcioda~ simiJá.

n:s. no que coubet. ao~~ Caast:ituiçiío pa:m os:lnC:!Dbros do Con-

r=;:~
Constitni~® ~Estado pamos membrcfdt
X - julgamcruo do Pn:feito pcrnnlc o Tribull.al de Ju.stiç1;
XI-~ das~ lcg:islativas e fisca.li2adetaS da C4usm.
~

XII-.,.,._<bs~ ~no--

"""""""'

xm - itticiativa. popular de: pro;etm: de lei de inttresse espcdficri do
Mu.aàcfpio. da cidsdic 00. de bainos. .ll1ntYés: de ~ do:. J)e]o mctiOI..
anm por cento do eleitorado;
X1V- pen:!a do 1baDdalo do Prdcit.o, nos tc1m01 do art. 28. paQgr:d:3

'"""'-

Art. JO.. Compere aos Mnnictpios:
I-legislar 9:ltm:: IISm1UOS de int=ssc Jo;ai;
ll-~·~~caestadm:al ao~c:oubet;

CII.- ~e :lmCIIdzr os tribtstos de ma~ bem como

---...=~daobripu><i<dodcdc--•ptii

CU' balaDctus liOS pnr:rns; ~em lei;

tv-c:riu,.otganiz:Jresuprimi.t~obsttva;taa~~

"1f- ~C~ dirctameute 011 sob tqime de CQDCeSdo CID
os 5II:MÇO$ públicos de:: iDlt:resse Ioc::al. iDcluida o de ~

~.

-que-..-.....:ial;
vr-

mtlll1ct, coma.c:oopera;;lo téc:nicl1 e .finaDc:c:iQdl. thtilo c do Esza..
de, progtUJaS de educ:a;:So pt6-eocolaredc~ ~
vn- ~com a~ téa1ica e~ da um., e do

--

.....,oeMçosdc_ ........ ,..,.._

vm- prom-.., '~""""""" a<kqoodo- ..mtorial.
mccfil:n1e pJanqamemo c com:role do uso. 00 pa1'Cid3Dicnto e da OQlpfiÇio do
DC-promaverap~dapattUnônio~locai.Cibller-

~a

lqislaçlo c aaçlo fiseali2:adora fedc:ral c~

Art.32.0DisuitoF<dcal. wdadamadivisiocai_._..,_.pcc

~~~:s=~.~~

CC priDcipioscstabc:lccidos DCSt3. ~.

~:::.J::::c=::.attilxDdasas~~
§'l!·Ac:leiçlodo~c~~~a
resma do art. 77. e dos Dc:putldos Distritaisc:oiDeiditá com a do$ Governadores c Depatatlo$ Estaduais. p:ua .maodalo de igual ~

§ ~ AM.l)cput:8dos Pistril3is e • Ctmara I..egislativa ~o cfis.

pa:sm no ut. t7.

~ -4• Lei &:dca:al disp«i sobre • 1llili2a;lo. peJo ()oo;emo do Dist:ritD
Fe:dcral. das polícias <:Ml eDrilitar c do OCipOdc~militar

Art.4J.Éda~-doC....,...,Nodooat
l-remlver~ICI:m:truadoc.aoordasoaatDI~
DIÍique~c:rrarpau.c:omprtlOÚ$SI:Igm'DIOISao~~

..
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XM- escolbct dOis la'ÇOSdoS m::mbros do Tribunal de Contas ela UWo;
XIV- aprov.tr ~dÓ: Poder Exo::utivo n:(erl::ntes a atMdadcs

"""'"""

XV - auwriz:ar rd'ercodo e C::OEMX:Ir p!ebisci10;

XVI-~em.tenasind.l8ercas, a-explaraç;loeo~
bídricos. e a ~c lavr.a de riqoe22s mircWs:.

~~

xvn-~~a~oacoDC:ItSSiodclc:rr:Spúllli

cas oom án:a supent~r a dois ati! e qainbeDtos bcctan:s.

Art. ~ ... Const:iiJúçlo j)O(Icri se:t:_cmendada mc:4i2nte proposta:
1-dc:llmlerço.lXJmÍnimo,oo$-~da~&.s:~oa.
dO S<Oido fi<!=>l;

--

ll-do-da-

F~~~~-~~=~~

n•X · · · · w~ ··
na.;;~,.&"i.tt1cvençfoftd<úl.i!o.~&ba ... dc~ .,.__
• . § ~ 'ÃrtXoPostt terá~ e \'Oiad1 em cacb Casa.' da.~

NaSomJ.:ca deis tnn:101,. """"'~ ~~·liiC ClbtM;.·~ ambor;
trbquiatesdos wtos'dlls: ~ membto1. .

§>'-""""""'àCnostioriçlo .............. pd>SM=da cama.
ckl&I>cplttadl:.cdt, Scmdo.FcdcAl.com.o~~de.onJc:m..
§ ·4•·Nso será objeto de dclibl::ra;io a proposta de"emeada teDdcale a

_,

I-a{«m.aicdc::ratiyadeEsc;ader.
n - o veto direto, sccteto, univetsal e pe:ri6dico~

m- • ~.:~os Poderes:
IV - os direitos ~ ~ iDdividuais.

~.v'"-""""'-""""""""'\'""""". ~~""'
~íílõpõ&:strõtiíêiõ&~!=sma--sa:aE~

,Att. 74. Os~~ ExcQdiw e Judiciário .tnantel:'lo, de forma
inlegr.lda. sistema de (X)GtlOle in1ti'nO t;:Om a fin2lidade de:
1•- avaliar o curaprimeDto d2s mda$ ~DO pWlo pluriam.al. a
c:xr:cuç1o dos protram~S de pcmo e õos orçamemcs da UDiao;

ll- ccmprtMr a k:plidaóe e avaliar os fCSUltados. quanto i dicácia c
c:fic:ibcia,. da.sestao ~ 6naDo:ita cpauimotú3l DOS Óf'8!k'S c c:cu~
dadel da admillisllaçlo fcdaal. besn ccmo da ap~ de rc:ursos públicos
,.........,. de d;re;to pri»do;

m-cu:n:cro Cl)DttOle das opc:rac;i!eS de Cl'6:lito, avais e g:aramias. bem
como dos direitos e~ da União~
IV -apoiar o coattcleCKttruO noCXQQcio de sua. tnis:s20 institucional.
§ l·Os~peloCOilttolei.tttcrDo,aotomall:lllCOIIhcc:imemo

de: qualquer í:trCgu1aridadc on iiegalidadc. dclJ: ~ ciência ao TribaDai de
Contas da Uuilo. sob pc:D1dc r=pcMibili4ade solidária.

-é,.,..

§l'Q<ml-- pan;dopolitioo.~ ..
legítima para. na fonu da 1ci. deaunciar izre&u!aridades oo íiegalidadelõ perante o Tribwlal de Ccntas d& UlliãO.

__..,_
ol-

Art. 77. A deiçlo do PR:sideate e do Vic:e-Pre:si<le di. R.cp(lblic:a t'Cililm"se-'. sinmJtanea1nente J)OYmlll dias ames do ltrmiDo do andalo pn::sidc:bc:i-

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

§ t• A dôçiD do~ da Repüblk:a i.mpodJl:t a do~

§l" _ _ _

.......

..,.._·--~por

cocosllllkls.
Denhma~
a].ClDÇUmaioria~ ns.prime:in.
ÇIO.W§,.Se
__
_ cma!-diuapéca_do
_YO(a_

_____ --

~ :.;,-:;:.:::=;,.~~~:=-o:

..
._
. . .... _
.-.-·--·"""""c!ioo;-·

~~~os:catos~emk:i.OI:IIll-'

·ur·.:;~cr~~·o~da·Rqlôbl·aaacJn

IV- apiO'VIK'O ~dedc:fca.c a~ 1i:dcral. ~o

CCIIICOm:DdoGI dois~ miÍI 'WIIdoc~
que cbci\lcr ambxia doi"'*'~

~~~~W.t~obsemldooqucdispllemc.

ttcdo~=~eft~~:n~=

qucdbp&:m onns. !50. IJ.l$3, m.c 153, §2-,I:

V<-jclpr-as""""-pelo~dallq>\bli

c:a. e apccciar"' Idat6rios 5IObte a co:coçlo doi. p1aDo1 de ~

os-.;,-;::~~~!s.'..:i:'!~~-easa.

§~se:-=sdelCili:z:moo~twDO.ooom::tinorte.~Ql
o de

s- se.

§
~ bip6a:tC dos p;uígtafos ameriorcs. rcmtDCSC;"Cf. cm~
mai; de um c:mlidaro can a mesma wta;:1o. ~o m111

AJt. '794 SobctinDtioPraideate. aoc:tiodc impOCii::rDcmo. c mc:cdcr.JbN. ao
de .... O~

p~ónJ""'O..........-.dal!ql(dilica.al""dc-lllrl

buiçOesquc_lllef'crcmc;onfcridls pot kiawnpleme""r 111IlCiliario ~

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

Ati. 12. O man41to do Presidtme da República é de qtt11I0 mcc. vccbcla a
ttekíçlo pm. o pcrlodo ~ c ~ t:w;in em 1• de jaDcira do IDO
~.,da lu&dciçlo.

-

XII -a:prcc:ilr os atoi:do=c:oooessloc ~ deCODQealodc emis-toras de tádio e tdevisao;

Coomm>aoow.N' 4, . . 1993
.DáJJCMr~ootri.l6daComtltlllplo

F.-_

XI-,.,.,.pda~dc.,.~~=faooda

ambuiçlo ~dos aaaccPodt:res;

v' lHe dci»aqudc

~ kgal. de: c:aadidl1o. COil\QCII~ ó::atle os

mgar.
......
-v-=:"'~"" ,.,...=a.,.."""""= ..
VI- mudar ICUipti:U:iJimc:tite- Sl:de;
VD- fb::ar idi!Dtb. ~-para os Dcpotada& Fcdc:raiK ccc So-

•'

As Mcas da amara dos l>'l:pDdos e do SCDido Federal,: r101 tenDei
de» f ,. do art. 60 da CocstitalçiO Fcderll. pmmulpm. a seguinte CUICIIda -a
t=dO~'·

ANAIS DO SENADO FEDERAL
~Oa:rt..l6da~Fcder:alpassaaviBamro:masegoiDte

vi8cc

..Art. Ui. A k:i ~ .'\IEcmr o processo tlcitOQl c:Dttlu:í. em
na data de SZUL pÕblic3r;:5o. nio se apli.:;udo! e1ciçio qm: ooxm
ab!: um aDD d&d:atl..ócsaaVJ.~
'14 de i:ctamro 4c 1993.
AM!w.r:-1.. ~DOS~ Vqmado./nt>:lndoOIJvdn:..fm..

:aasm..

241
Deputado .8. Sá,. 4'- ScadáriO.
'
----~··----c...<o>oANã.
Smu.r:o Fm:m1.AL:
Huntbmo L11«na. Presidmte-
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legal e constinlcionnlmcnte. que a sociedade pOssa decidir solm: esses te-

mas.
Pelo exposto, apresenmrnos aos nossos ilust:reS pares a nossa
Emenda à PEC no 04/97, no sentido de atribuir ao povo brasileiro a oponu.
nidade e a capacidade de ratificar ou nao a vontade dos seus ~es
no Congresso Nacional. Ê sempre conveniente relembrar a legitimidade do
instituto do referendo. A Conslituição de 1988 dispõe:

SccQ:t6:óD-

AMDA to
~
SezadocOiagttt.RDdrigws. lll~-Scmd« úvy.DW$. 2"Vicc-~:SezJtJt;b:.Hdi4Campos;. 1 11 Secrctúio-~ NaóorJfinior.l'l

0015.9-93

Art..J6:-

"Art. 14. A soberania poptdar seri ~en:ida pelo au-frigio univtrsaJ. e ptlo \'O to dirtto e secreto. coca. valor igul
para todos. e. hOS termos da lei. mediaote-:
I - plebõstito;

n- rtfe~do;

lll~tn'a popular."
Como primeiro sign:uilrio desta proposição, esclan::ço que mi·
..Art. 16. A lei que alb:rar o proc:c:sa3 dei:knl r;ó ean:axâ CIJI
Yigol'amaoapóllam~...
·

DOCUMENTOS ANEXADOSPELA SECRETARIA-GERAL
J?A MESA,NOS TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO__ _
UNJCO, DO REGIMENTO INTERNO
EME!IiDA N° 1
Aaescente·se~

á Proposta de Emenda à Coosrinrição no 04 de
1997, o seguinte artigo. renumer:~ndo-se o atualart. 2°:
•

z•

...Art.
Novmta dias após .a promulgação desta
Emend:a Constitucional, o ~leitorado decidir:i, atr11Vis de
refetQdo, ~· aOOaçao ou não do dispositivo da n:deiçio
estabelecido no pn~fo

nha posição previa era que este assunto. por sua amplitude e penetração•
deveria ter sido submetido, inicialme11te, ao julgo popular. ruravês de plebiscito. Contudo, por motivos de n:tmrez:a processual legislativa., enreadeuse que: tal procedimento. por stras inerentes dificuldades operacionais e sua
concomitante aprec:iaç!o lq:islariva. geraria llln3 espêcie de :aut~
ao-tema- nos trabalhos do Congresso Nacional. De tal forma. de ottDeira
satisf.ltória. pooin1 não plena. opiei po<. ao menos, n1311tcr a~ da
ap<OOiaçJo popubor pelo n:fcreoclo• .....,_.o finalizodor, CUja apnocioçlo
flui nas Casas Legislativas e. que de forma ai~ aia imPt:dilneutos cm.
seu CUt$0 no podc:r lcgifersnte.
Nlo obstante ser inusual até o momento, trlt3-Se de tneea!ismo essencial i nossa dernoc1Kia plena. O cidadlo e o Congr=so Naciooal.
dc:c:idindo sotite o que lhes afets mais diretmnerde. Adc:otais.. com o refo..
rmdo. cfirimc.se. .ez po< todos. as doMdos- ao '"'POido à..,. da rooleiçlo no scio da sooiedldc.

Sala das Comisoolc:s. OS d e - de 1997

s- do art. 14.

§t• Seti us..~urada gnlmidade 1t1 Jivrt diwlg:açio
do disposto no ~aprll. :stravés dos meios de comuaieaçio de.
musa ccssionârios de serviços pú.blic()s.

. § r O Tribunal Superior Eleitoral. promulg;tda esta
Emeada ConsritUdonal. expedirã as normas regulamentador-as deste attigô.
JUSTIFICAÇÃO

A histón'a conslírucion;;~l brasileira tem mostrado, inequívoca·
mente. sua rejeição a tese da reeleição para os carços do Exetutivo, em todos os seus niveis, As Constituições de 1891. 19.34, 1946, 1967 e 1988,
expressam. clararneme, os critCrios de inele~bilidade para os cargos do
E.xecutivo. lt>Ualmente, por ocasião da Revisâo Constitucional de 1993, foi
'levantada a hipótese da reeleição. Novamente. esta foi derroracJa.. inclusi' e
com os votos contr.irios de muitos que hoje advogam a tese.

.
Por um rnc::iocinio imediato, mas não simplista. conclui--se que,
sobre o tema. h:i reservas. Os freq\kiltes questionamentos levantados sobre
malvetsação de recursos públicos. do empenho circun:stanciaf de govermmtes, âs vCsperas de wn pleito. para mosttar um ativismo rnaitas vezes irreal e
atípico~ o 11!:0 desrc:i;rado e obscuro da divulgação de atos I10fUlais do ext:r·
cido da govemança que pode ser confundida com :a propaganda eleitotal.
tudo isso justifica e sustenta a ressalva do po\10 e a conseqüente proibiçlo
consriruciona.l do instituto~ reeleiç:ão.
-- --

Ora. novamenle o Congresso :se debruça

~

o polêmico

tema. A Proposta de Emenda â Constituição ri' 04. de 1997, aprovada m
Câm:tra dos Deputados e, a,g:ora. sob o ~me do Senado reconduz à discussão da reeleição em todos os seus niveis.. do Presidente da República ao
Prefeito Municipal, inclusive seus subseitutos ou SllCCSSOteS. prccindindo de
prazo de desinéompatibiliZIÇ:ão do car:go ocupado e., também. por entendi·

meniO, a reeleição por uma Urtica e subseqoente 'YCl..
A Constituiç;lo de 1988 consaSJ:a, em nossa democrac:ia. o 1'0"
der lctiferante ind.ireto. 'Entretanto, ela ressalva instnDll~OS diretos como
o plebiscito e o referendo, como expressões da soberania popular. O entendimento do legislador constituinte de resguardar ao povo um poder dcri· ·
vado motivou«: por coasidernr que podem _s::cístir ~ que siO inex·
ptll'giveis do crivo e do julgamento mais imediatos dos cidadãos; Ou seja.
exWem temas que lhes di:zem respeito dirctm1Cnte. Logo. ~ _íU.sritificávet.

-~:...;.::-á~;._/_ -&;.

,'f

·'\

~c:r-r-::..:t\'"ôr;v· ( ~ RE5
·<\.o5~~(.;-t. ,r:-lf!êt~>.C: ·.

"
..,.
.-

·~
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~- ~ ~ fatos. toma-se indispensável que a decisão do
~~aCiõílhl de módificorãCOOstltniç>o Fed=l para admitir a rcclciçio

*ã~divididaCOO:os~atores~~~litico,quesloosdeitores,

~que, llO fimiro, naõ V<ffiha"'1'ooerLegislatiW ,.., """""'"'
.,o.....-.o.ílnico ~ pqc ..-.ais problemas polilico-institucionais.
~-esta emenda VCDba a ser acatada, pois esta matéria
relatiw à rcel.eição represe:om uma grãrid~cação de nossas regras legais
politico-eleitornis: e de cooseqüências imprevisíveis a médio e longo )X'a7DS.
juStificimdo-sc:, ~a-nossa-preocupação em sugerir a reali7.aç3o de uma
consult3 popalm", ~o rde=do, coofonne ~a CoDStiluiçW Fed=l
-nseu art. 14. inciso n.

EMENDAN"2
lnt:rocium" a expressão .... aos mesmos e .. " ao § 6° da CoDstítuição
Federai. modificando a redação do art. 1" da Proposta de Emenda à Constituição
em epígrafe:
"AI't. J4 (omiSSIS)
§ 6• Para etmcorrerem aos mesmos e a outros cargos. o
Presitknte da República. os Govemadores de EsUldo t: do Distrito
Federal e os Prefeitos devem rmwtcl01' aos rapectivos ma:n.datos
até seis meses (lfltes do pleito."

JUSilFICAÇÃC
O principio de que o detentor d~ mandato eletiro do Poder
Executivo <k:vc .renunciar ao cargo para coacorrer a outros cargos já fuz parte de
nossa história constlruciooal há muito t=po._

EMENDAN"4
.
Dê-se ao art. zo da l'ropo$la de Em=ia à Collslituiç;!o cm t:pigr.lfc a
segumte redaçOO::
...Art 2• Esta emotda constitucional somente entmnt
em vigor se for confirmada em referendo a su convocado pdo
Presidmle do Congrqp Naciotral dentro de trinta dias após a sua
api'OWlÇlJo, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral expedir as

A dcmocrncia~ primordialt=ltc, pelo cstobilidlide das
priocljrio da impcÓsn•lidade de grande ~ para o Direito,

~- o
CX1B0 que .. modificoçlles lcgiPs occman sem que .,.-..., bcnolicWios
~ ideutific:áveís como são os """"" GcvmJadoros c Pr.r.itcs
Municipais e o Presidente da República.

'"*"'

A aprovaçlo da PEC n• 01/95 coostituiria tl!1Ul OOria a ilulro
priadpio clemen!3r de Direito, que""' permilc ~... altcrndas .. do jogo
~ o seu auc.~ameoto. o que poderia gerar na sociedade 1llD3. pea:tUlJICDtC e
total mscgl!%anÇa <m zelação
jurldico, que, por ""' prój>ria
l>3lltrcza, dc<ima garamir a estabilidade das rdao;&s polftú:as c sociais,
tnmqQilidadc de todos os cidadãos Q1l3ll!O . . estldo de cfuci(o que
deve semr como amparo e garantia do Estado para os iodivfduo; e para o todo.

=-...

ao .......,...,o

Conclamamos, eutão. aos nobres colegas para acatar esta
modificação à ..ferida Proposto de Em<nda à Ca!lsti!uiçio de modo que nOO DOS
aJàstomos <las -.trilhas do Direito.

WntU:IS~rtzsdesteartigo."

JUSilFICAÇÃO
A alt~ do texto coostituoional para admitir a =lciçilo dos
cargos clctivos do Exocutivo signjfiça uma das lll3ÍS profundas tnU<IaDças na
<:Oll<C!>Ção do processo politico-<:leitoral das Canas coostitucionais b!asilciras
dcadc o advettto da Rq>ública P=ideucWista. há mais de um stoulo.

Também os países latino--amcricaoos de colooizaçlo ibQic::a.
origem bist6riço.eultur.U comum a DOSSa. têm resistido a permitir
constitucionalmente a reeleiçkl, em razão da fragilidade de DOSSaS instituições
poUticas, incapazes de reagir às investidas dos çaudilhas e- a seus projetas
populistas.pate e ao autoritarismo militar que apaRCC como soluçio
salwdota nos momentos de graves divisões políticas intemas.
poromt.O. de

Tanto o nosso legislador originário como o dc:rivado aempce
cuidamn de p«servar ... ooSsos to:!os legais os pleitos cleito<ai3 da influ&>cia
do pix!o:< da llllkJridadc, - · desse 111000, que hOuvesse • desipldadc de
ccmpc:tiçlo ~os~.---

Ccos:idcmnos como mn ·tetrocesso no DOSSO prooesso poUt:ioo-.

EMENDAN°3

.,..,;u,ru pczmitir que o Prosidctrto da República. Oll Gov=adorcs de Emdo e os
Prefcit:os Mtmic::ipais
desirvvmp;rtibiliz:amn.

possam

COIJCOrier

ao · mesmo

cargo

sem

se

Poc CO!lSOgUUife, o uso suti1 da máquina "" pciriodo
clcittnl
inevitivcl, ~nos pcqucoos !llll!lidpios c oos &lados
....... desenvolvidos onde • opCisiçio é débil c • impcmso é quase """""'
dcpctldcnoo do Poder Público drndo sua fsagilidadc ...,..,&nica.

tomar.....,

JUSTIFICAÇÃO

A intro<luç>o de filo gl3lldc modificaç>o constitucicmal requer a
obseMncia da <Ogta do jogo,.,...,.,_ cstobc!ecido.

Portlnlo, quando os clcitm:s CSC<llbaam os alUais lllalldalários do
Poder Exocutivo, fi=am.uo com o coDhccimcnto de que os eleitos Dão poderiam
submeter os seus nomes a uma n:c:aodidatunL

Pommlo, sugerimos es1a modificação à PEC em eplgmfe de modo a
garamir"""' CO!JI!!CÔçOo clettoral ;gualit!ria iodo, assim. .. """"""' da evoluçlo
de BOSSa lcgjsbçlo elcitaal que, a cada piQ!o, v= rd'O<ÇODdo SU3S wdaç&s ao
uso iDdoYido da máquina admimstiativa c . . . - • obscrvittcia d o s princlpios quc devem aortcar a admiDistzaçlo pública: da Jcgolidadc. da
~dadc, da moralidade C da publicidade, iosculpidos DO ort. 37 da 0uto
de 1988.
1SaJa das Comissões em_,

s.o~d'69fo~
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EMENDAN"S

tatu aos rllrigentc:s politicos. Nesta

aenç.~.

lastrcio proposlçlo, que on.

Sllbmctemos • apreciaçio de nossos pua

~ao art.

de 19'», 0$

isençio que
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iocim., I e n ao

1• da Propcnta de Fmoxfa à Coasótuiçlo a.• 4,

§ S"' do att. 1<4, usim ccmo refaiacia. ao art.. 79, com a

:::

'"Art. 14. ·············-····-····-······· .. ··-·-······-·--·········--·····---···
(,,,,)
§5"'..............................................--·-··-······· .. •·••••••••·••••••••···••·••••••

I-0 Presidcme da República, os Govemadorel de Estado e do Oiurito

Fedcn.l e 01 Prefeitos devtm ticmcíar-Je do cargo que ocupun lfé -=-cata cias .IIIC#
da data du dciçi5cs. tomm~e n:tammdo ao mesmo

EMENDAN"6

atá pnx:ianadot. oa ~

6oaís pela Jusãça Ecitoral

No art 1•., com ..t'etência ao att. 14 da ~. ~ § 6'".•

com. •

aogunlo ~ modfficatjya da atual:

U- A4ubltituiç:io do Cbcfe do Poder E:a:cuâvo que ae baci1r dar....

§e-. FWa <XInOOI'NAim ao mesmo CtJ a

ada scguiuc forma :

OfJbtlc c.gos, o

Presidonte da Rerp(Jblic;a, os Govern.óores do est.do e

a) o Praidmlc da RcpübOca sai Jllblriluido pdo Praidealc do

_T..,_.Fal<nl;

do Oistrilo Fildera e os Prefeitos
~ mandaAol até seis

b) 01 Gcm:mldon:s de Estado e do I>imito Fe&nJ

deven\ renunc:i.r' .as

meses *'ltasdo pleit>.

-so ~

pelo Presidente do re.peaivo Tribuall de Jumça;

C)OIP'Iefeiloa ICdo ~ pdoJW::JIIIis anàaoda Coman:a. OU,.

AConsl:iuiçionio~~.addrow

.-..q,..o Presidenle C. ~

ODde zdo bcuvcr, por~~ pelo Presióc:Dkt& Tlilaall de 1u1tiça.

os~---~

;',

• .do~

FeGw.all • os Pnúilas pudessem conccrrec ao mesmo Cllt'gO, pcxque os ~..;...
~.na famul elo§ 5". do art. 1-4. Se agora se quer alt__.o s-., ~ pennliit a
' ' .,._ · ..... ,,;.

(,,.)

-·

Art. 79. SUbltituirá o Presidolte, em cuo de impedimmto. e aiiOOÓclr"-

~.

lbW. DO de wsa. o v~ rc:aalvado o dispoa.o.o § s- c1o art. 14. •

é ,...,... QUII . .

modlliq&e:, também,

o § 6".,

patll

insa* •

Se o'litula' dos posms exec:utNos enumomôos. indusMt o ,..._...,

--~·~-~~~ll~~tl!_:~-·-~de-~2Jd.por.TNiorr.zzlo
hj • . ser COf1'IPilido ao~ cWritvo par~~ a~ do mtmJ2ilmf:. O

fulcSamento motl!l o palílioo do mguardo de Mberdade do voto e

MiDha ráJexlo sobre o

cmter ~ e peb:

1e1m.

pcniDSncia poUtic:a

e Ctic:a de se aprovar a11enç1o.

1:11

~ qua

e pcopoctdeia ... no proceuo ~. • om ~ ~ ~ ~

Coastin.áçio bruik:ira que ton1c possM1 ao Pre:Ddeotc da Rqlúbáca. a.aim ClOIDD ac.

L.erntn-se
a Constiüçio utabo6ooe, no art. s-.. que "'cdos .do
---~

Govmwlora e Prefcdos, emdidatar--seumaúnica w:z â sua próslriaiUOeldo.

~

igullis pol'*1te a

lei. sem disllnçlo de qualquer natureza".

No caso do que se

trata,

sa irt'ec:ustv.a a siluaç6o de ptMminlnâa do presidento.ca dOa to. &e ponnenecer

Tal como _aproqda IUI ~ dos Deputados, ICllln:tar4o. a proposza

elimina o institUto da ~-o que me pan::ce de todo
dub: a IIOSU btsr:ória e a noss. prcs:ude wlrura poJitia.

2J: ~ li!!!!

o bça a ~ o eatoo pn~tendendo '"outto'". aesc:. • sau
propóailo é ser I"''K::IndÚzic ao mesmo postO, de oncso podo exetcDr inftu6nda ~

.21

da n:dôçio me Jevw a ooaduir pdo

no c.go, ciante dos outn:lr$ C*XIdMos, na dosigualdade da~.

iDcoawaieate.

Conlr*io .. nMIIoiçio, • medicU:
w

minkno que

da~ ~

ao~~~ zse.gtAr

a

~do

• o

proceuo IMitDrlll

• a~ no dosdoll •1•nto de seus atos..
NIO 1mpona o que ci:lp6e o§
do mesmo art. 14. Ai so cuida do "cutrc&

r.

A emmda. ql!f; _.. .aprccntO parte da premi:aa de que 1e ac:mri
proposta de:

a

emmg,.. â CoascituiçiQ oriuoda. &. Cimua dos Deputado&. a qual a:tepn

aos. _OOJpmtc:s do~ ~s de Cbde <lO roacr t:.tcawvo a possibiúdade de se

c.anctid&tarem a um

DOVO

cwxlara. mu prop&:m ao mesmo tempO uma mWçio qu.e

Íl

r

1. ede-, •• em

~

da preseMIIÇio da

edldcio da fmçio. cargo cu ompntgO na~
TraDnclo-se do chefes elo podor executivo, nas Ws esfera da

-~

a desineompatilli!Wçlo, tal como r:xistem:e oo

crdcnamc:nto juridico an vigor, substilumdo-se o Pr~ os scvcmadc«s e os.

deve ser definida na ConstiUçio. P*1l n10
no mesmo p1...a dos titullns de funç6es. C8l'gOS oa ernpq~gCS dlt indolo

prefi:ilos por seus respcaivos viocs. Ora. oo atual :tisr:ema brasilc:i:o, sendo o OJioe
e!dto jwtto cem o tirulu, pc:nenc:endo .a.o mesmo partido ou eofisaçio, enfim, ao

mesmo esquema polliico.. n.io se g:uu1e., com.&

aclmiaistruiva do Estldo

:sq. ~

~.

que a naiquina

sem uti&açlo espúria DO

~

&,

-dé<onl

EMENDAN"7

Esta prami&, acredito, pode ser~ cem a s:uhstituiç:io do Cbefe
do Poder Exocuâvo pela maior autoridade do Poder Judiciár:io, cm cada PiYel de

Govcrao.

Em~. os msgistrados tem, llé per dever ""M'if!Sciooa' a postun.

de

~.

~ diS elelç6a COAir:li • ~do podw_ec:onemico cu~~

~ a -

~impedir o uso da máquina adminis:rntiva nas~ dçiJ~.

Consider~''Jn&:ua
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§ l 0 • As respectivas Constituições Est<JJiuais e Leis Orgânicas serão
emendadas observando-se as disposições pertinentes vigentes nesta data.

JUSTIFICAÇÃO
O princ1p1o federativo de autonomia política dos Estados e a
liberdade de organização técnico-administrativa e política dos Municípios, no que
diz respeito aos assuntos de seu peculiar interesse, recomendan1 que o princípio
da reeleição, por uma única vez, para um mandato subseqüente ao atual, objeto
desta PEC, se aprovado, seja incorporado ao direito constitucional legislado dos
Estados e às Leis Orgânicas dos Municípios, se uns e outros entenderem
conveniente a sua aplicabilidade, desde logo. Trata-se de ooscrvar à-autononiia
dos entes federativos. nos que respeita à conveniência da adoção, 3.jl.or:>, ou ntats
•··'::!=. -:!~ 'eeleiç-Jo pata os ucupal1!es dos cargos no Executivo, em face do que
prevêem os arts. 25 e 29 da Constituição, este ú.ltimo com a n:daçiio que U1e deu a
Emenda Constitucional 1/92.
. Não pretendemos •. com esta proposta, eludir ..a vigência ..Aos
ptíncípios da Constituição Federal· que se aplicam, obrigatoriamente aos· Estados
e Municípios, no que diz respeito :i sua orgp.nização institucional e política.
Desejamos, tão somente, que a decisão do Conl,rresso Nacional sobre a reeleição
seja apreciada pelos órgãos legítimos da represemação politica dos Estados e
tvlunicípios, providência que. em meu entender. se ajusta, se coaduna e respeita a
organização federativa que adotamos. É conveniente lembrar que, no regime da
Constituição liberal de 1946, a duração dos mandatos dos Governadores, por
exemplo, sempre foi matéria da competência estadual, razão por que, enquanto
alguns Estados adotaram o mandato de quatro anos, outros preferiram fazê-lo,
limitando-o apenas a quatro.
Na hipótese da aprovação de 'minha proposta, as Assembléias
Legislativas e as Câmaras Municipais apenas se obrigarão a adotar o princípio da
reeleição, repetindo-se, no âmbito de suas respectivas competências, os ritos e
prazos· hoje vigentes para que as respectivas Constituições e Leis Orgânicas
sejam emendadas. Deixa-se em abert_o, apenas, a possibilidade de fazê-lo em
tempo oportuno para que a matéria seja também discutida e avaliada, em todos os
Estados e Municípios, em face da enorme diversidade brasileira e do interesse .
que o-assunto desperta na opinião pública nacional:

Sala das sessões, em

-~/1......, ·~~

Senador GUíLH001& Pí\LMEIRA

...

~-
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EMENDAW8
Dê-se ao art. 1• a seguinte redação:

s•. - O Presidente da República, os Governadores de Estados e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no
curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período
subseqüente, vedada nova eleição para os mesmos cargos, em qualquer
época.
§

JUSTIFICAÇÃO
A rcdação do § s•. do art. 17, na forma prevista na PEC ora .em
discussão no Senado, pennite uma única reeleição para os atuais. e futuros.
ocupantes dos cargos dos Executivos Federal, Estadual, do Distrito Federal e
Municipal. Obviamente não proíbe que depois de oito anos consecutivos de
mandato, os titulares, cvcntualmcnte·rcclcitos, possam:

a) concorrer a outros mandatos
desincompatibilizem nos termos constitucionais;

eletivos,

desde

que

se

b}-voltar-a· ·disputar--os· ··mesmos cargos. que-ocuparam .. nos
respectivos Poderes Executivos, decorrido o interstício de quatro anos, pois já
não se trataria de uma reeleição para o período subseqiiente, mas de uma nova
eleição, para a qual não há impedimento constitucional.
O objetivo da presente emenda é exatamente evitar essa lúpótese
que poderia implicar numa quase perpetuação do poder, com intervalos·regldares
de quatro anos. A nova redação proposta adora a fórmula mexicana que impede
que o Presidente da República, depois do exercício de um longo mandato, volte a
ocupá-lo em qualquer época.
Parece-nos um preceito de inquestionável justiça, sobretudo
considerando-se a realidade politica brasileira, no que se refere aos municípios.
em q:ue o poder eleitoral de manipulação política é conhecido, implicando em
inequívocos riscos para o preceito democrático da rotatividade do poder.

Sala das sessões, em

q: (, · ~.- .:z-· .J-

Senador~~tdLMEIRA
v

/

:~ -"--- ----- ---~--~- --
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O parecere lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência convoca sessão solene conjunta, a realizar-se dia 3 de junho próximo, terça-feira, às 10h, no
plenário da Câmara dos Deputados, destinada a homenagear Sua Majestade o Imperador do Japão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Gar1os Magalhães) Os Srs. Senadores Odacir Soares, Artur da Távola, Carlos Bezerra, Guilhetme Palmeira e José lgnácio Ferreira
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. ExBs serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no dia 17 de abril, cf.'SCO!ri
sobre a visita do Presidente da República, Dr. Fernando
Henrique Cardoso, aos Estados de Roraima, Amazonas e
Rondônia, em Cllfi1Jii'nento às e1apas do programa Brasil
em Ação: Investimentos Básicos para o Desenvolvimento. Tal programa trata de intensificar a gestão de 42
projelos de irlveslrnerio, nas áreas social e de ínfra..eslrulura, oom montan1e de R$ 80 bitlões, capazes de gerar uma
vezCCli'UuíOOs, rre5 oo um rritã> e rnei:l oo en-pregos.
No estado do Amazonas, foi inaugurado o Terminal Portuário Privativo Misto de ltacoatiara, que é composto de um transbordador flutuante para carga e descarga, esteiras transportadoras, com capacidade de
1.500 toneladas/hora e retro-porto, com capacidade de
armazenagem climatizada de granéis de 90 mil toneladas.
Em Porto Velho, Rondônia, foi inaugurado o
Terminal Graneleiro, que é composto de esteiras
transportadoras de cargas, com capacidade para
800 toneladas/hora, e retro-porto, com capacidade
de armazenagem de 45 mil toneladas. Os dois terminais, de ltacoatiara e Porto Velho, incluem infra-estrutura completa com acessos rodoviários, energia
elétrica, tancagem, obras de acostagem.
A Hidrovia do Madeira, interliga os dois terminais,
num percurso de 1.056 quilômetros. Não nos esqueçamos de que o Rio Madeira é considerado o mais importante afluente do Rio Amazonas, e de que a sua bacia hidrográfica tem uma área aproximada de 1.500.000 km2.
O empreendimento dos Terminais de ltacoatiara e de Porto Velho é majoritariamente de caráter
privado. O Grupo Maggi, maior produtor nacional de
soja, construiu os terminais de carga e descarga em
Porto Velho e ltacoatiara, este, em sociedade com o
Governo do Estado do Amazonas.
O transbordo de cargas do transporte rodoviário,
via BR-364, em Porto Velho, será realizado em comboios, constituídos por um empurrador e seis barcaças.

551

A empresa Hermasa Navegação da Amazônia SIA é
controlada acionariamente pelo Grupo André Maggi.
Os Terminais Portuários, na primeira fase, absorverão recursos de R$35 milhões; ltacoatiara. com
R$28 milhões, e Porto Velho, com 7 milhões. Os
comboios de transporte de soja, empurradores e
barcaças, no valor de R$54 milhões, foram adquiridos pelos empresários com financiamentos do
BNDES. Existe a possibilidade de construir-se um
Terminal Graneleiro em Humaitá, que necessitará de
um investimento da ordem dois R$7 milhões.
Além desses investimentos nos Terminais, Senhor Presidente, o corredor multimodal noroeste demandará investimentos em infra-estrutura: Hidrovia
Madeira-Amazonas, R$7 milhões;- Rodovia Celeiro
da Produção em Mato Grosso, MT-235, R$ 28,8 milhões; recuperação_ da BR-364, e novos acessos rodoviários, R$30 milhões; financiamento para a abertura de área e custeio agrícola (estimados 15 mü
hectares no município de Humaítá), R$ 9,7 milhões.
Ainda serão necessários investimentos interativos, tais como: 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$213,1 milhões.
Todo esse esforço, Senhor Presidente, que se
está fazendo em regime de parceria entre Governo Federal, o Governo Estadual e a iniciativa privada, visa
buscar um caminho -riiais curto e mais barato, para o
escoamento da produção de grãos, principalmente a
produção de soja, do noroeste de Mato Grosso.
Com a melhOria da navegabilidade do Rio Madeira, a instalação dos Terminais Graneleiros, a recuperação da BR-364 e a construção da Rodovia
"Celeiro da Produção" ,em Mato Grosso (MT-235),
espera-se, neste primeiro ano, movimentar 300 mil
toneladas de soja, que deverão passar pela BR-364,
Hidrovia do Madeira-Amazonas, rumo- à Europa.
Este volume significa apenas 10% da produção
anual da Chapada dos Pareeis, Mato Grosso. Os outros 90% ainda serão escoados por estradas até o
porto de Paranaguá, Paraná.
A justificativa de toda essa febril movimentação
de capital, tecnologia, e somatório de esforços, advém do fato de que o frete de uma tonelada desde o
cerrado da Chapada dos Pareeis até o Porto de Paranaguá, {2.500 quilômetros), com destino a Rotterdam, atinge um nível de R$ 110, na safra, com um
patamar mínimo de R$ 95/tonelada.
Este nível de custo tira a competitividade da produção da soja na parte oeste de Sapezal (Mato Gros-

-----------
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so), apesar da excelente produtividade que se vem alcançando ali, 3.000 quilos/hectare. Com o transporte intennodal, Chapada dos Pareeis/Vilhena/Porto Velho, via
BR-364/ Hidrovia Madeira-Amazonas, na pior das hipóteses, o custo será rebaixado em US$301 tonelada, ou
seja, US$1,80 por saca de 60 quilos.
Ao lado da fabulosa potencialidade da Chapada dos Pareeis, no noroeste de Mato Grosso, que é
a maior área agricultável, contínua do mundo,· existe
a possibilidade, em menor escala de grandeza, a
área existente na continuação da Chapada dos Pareeis, que adentra o Estado de Rondônia, passando
por Vilhena e alcançando até Pimenta Bueno.
Ao assinalarmos o vulto que a participação de
Rondônia na produção de soja poderá alcançar, não
me furto, também, de indicar a grandeza da produção
da região de Sapezal, Mato Grosso. A partir do ano
2.000, a cifra de 1,5 milhão de hectares, plantados no
Chapadão dos Pareeis deverá chegar a 20 milhões de
hectares e multiplicar a produção atual de grãos de 3,8
milhões para 50 milhões de toneladas.
Para Rondônia, Senhor Presidente, é muito importante transformar-se em porto graneleiro, para embarque de volumosa quantidade de grãos: soja, milho,
arroz. Mas, recuso-me a aceitar que o Estado de Rondônia seja transformado, como disse em meu discurso
de 17 de abril: •...em um simples caminho, tendo nossas estradas danificadas, apenas para dar passagem
à produção de outros Estados. Queremos produzir,
também, e embarcar nossa própria produção".

Acho imprescindível deter-me um pouco para falar

dessa incrível leguminosa que está modificando o panorama da agricultura brasileira, e que está sendo utilizada
para resgatar do abandono e do desuso, pelo cultivo da
soja, as extensas áreas geográficas dos cerrados.
A soja é originária do Sudeste Asiático, sendo
conhecida, há mais de 5.000 anos, nas culturas da
China e do Japão. É uma planta da famflia das leguminosas conhecida cientificamente como Glycine max.
Apresenta-se como um pequeno artJusto anual, erguido ou prostrado, com altura variável de 40 centímetros
a. 2,00 metros, com muitas folhas e ramos. As vagens
são pequenas, um tanto falciformes, comprimidas, híspidas, bivalves, com duas sementes.
Possuindo alto teor de óleo e proteínas (seus
grãos têm, em média, na base seca, 35% de proteína e 17% de óleo), a soja é muito recomendada para
alimentação humana e animal. Depois de refinado, o
óleo de soja pode ser usado como óleo de salada ou
de cozinha e dá origem, ainda, a mais de 50 produtos alimentares, entre os quais a margarina.

Os empregos industriais desse óleÕ -c~m dia
a dia, figurando entre eles a fabricação üe velas, sabão, tintas, vernizes, esmaltes, graxas, sucedâneos de
borracha, inseticidas e desinfetantes. A torta obtida na
extração do óleo tem 40 a 48% de proteína, e se!Ve
para a fabricação de farinha de soja (essa farinha é
rica em proteínas, mas é pobre em hidratos de carbono, sendo assim, excelente para diabéticos).
A soja pode ser utilizada para a fabricação de
broas, biscoitos e doces diversos. Com as sementes,
prepara-se um leite de propriedade e sabor semelhan·
te aos do leite de vaca. Esse mesmo leite pode ser
empregado na fabricação de queijo e mant~iga
Mas o emprego e a utilização da soja ultrapassam os humanos. O farelo e a torta, subprodutos da
industrialização dos grãos, são de alto valor para a
fabricação de ração para o gado. A massa verde
pode ser ensilada ou fenada, também, para esse
fim, originando-se uma massa seca que contém
aproximadamente 19"k de proteína, 37% de carboi·
dratos, 32% de fibras e 9% de sais minerais.
A soja constitui importante adubo verde, graças
à sua capacidade de fixar nitrogênio do ar atmosférico, que pode ser, desse modo, incorporado ao solo.
Tal propriedade é devida à ocorrência, em suas raí·
zes, de bactérias nitrificantes, que vivem em simbiose com a planta.
Apesar da antigüidade de seu conhecimento, a
difusão da soja é relativamente recente. Em nosso
país, a produção só começa a ser quantificada, de
maneira modesta, na década de 40. Atualmente, o
Brasil é o segundo produtor mundial, superado apenas pelos Estados Unidos da América.
Uma anotação importante para o coni)ecimento
desta Casa é a de que a sojicultura está se transportando das áreas tradicionais de clima temperado,
para as áreas mais quentes, para as áreas dos cerrados.Na safra de 1970, a área em pl"!_ntio,·na região
tradicional (Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo),
era de 1.303.500 hectares, com uma produção de
1.487.900 toneladas e uma produtividade de 1.140
quilos/hectare. Na região de expansão (cerrados), a
área colhida foi de 15.300 hectares e conferiu uma
produção de 20.600 toneladas, com uma produtivi·
dade de 1.350 quilos/hectare.
·
Na safra 1985, a área colhida havia Grescido
no setor tradicional para 6.752.200 hectares, com
uma produção de 11.648.400 toneladas, e uma produtividade de 1.720 quilos/hectare. Na área de cer·
rados, o plantio evoluíra para 3.400.000 hectares,
com uma produção de 6.630.000 toneladas e uma
produtividade de 1.950 quilo/hectare.
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Na safra 1992, na área tradicional, o plantio/colheita involuíra para 5.365.000 hectares, com uma
produção colhida de 10.385.000 toneladas e uma
produtividade de 1.930 quilos/hectare. Na área de
expansão, nos cerrados, a área foi de 3.758.000
hectares, com uma colheita de 8.790.000 toneladas
e uma produtividade de 2.340 quilos/hectare.

Esses resultados favoráveis ao crescimento do cultivo da soja na área dos cenados, ao lado de sua maior
produtividade, deve-se à contribuição da Embrapa, com
a colocação de cultivares de "soja tropical", que, inclusive, tem um maior teor de óleo em seus grãos.
As exportações do ~o soja (grão,farelo e
óleo) são as mais expressivas entre os produtos primários.
O setor contrix.liu, em 1995, com US$3,8 bilhões, na pauta
de exportações brasileiras.Em função dos preços internacionais faVOiáveis, em 1996, as exportações do ~o
soja ascenderam a cerca de US$3,9 bilhões.
A extensão da Chapada dos Pareeis, em Rondônia, gozando das mesmas favorabilidades de topografia plana, suave ondulada, propicia à mecanização, altitude de 600 metros, e agricultores com a
mesma tradição agrícola, trazida dos Estados do
Sul, notadamente do Rio Grande do Sul, os quais
haverão de transformar as extensões de cerrados,
que ocorrem de Vilhena até Pimenta Bueno, estimada entre 500 a 800 mil hectares em uma área de extrema favorabilidade para o plantio de soja.

É certo que uma porção destes cerrados, é de
solos com um maior teor de argila e de fertilidade
natural mais alta. São os cerradões da circunvizinhança do município de Vilhena, com a existência
de uns 60 a 100 mil hectares. Dessa área, já foram
cultivados, nos anos 80, aproximadamente 25 mil
hectares, hoje sarni-abandonados.
Outra categoria de cerrados, seria a dos solos
com maior teor de areia, solos mais leves, e mais
pobres, os "campos sujos•. Nas vizinhanças de Pimenta Bueno, Colorado do Oeste, Santa Luzia do
Oeste e Espigão d'Oeste, ocorreria uma área em torno dos 200 mil hectares.
Desde 1984 iniciou-se o cultivo de soja no município de Vilhena, que segundo informações da Embrapa/CPAF-RO, chegou a cultivar e colher, na safra
1988/89, uma área de 9.030 hectares, com uma produção de 18.058 toneladas. Depois, em decorrência
dos custos de transporte e da cessação de políticas
de incentivos e subsídios, postas em pratica no período 1990/1993, o cultivo da soja foi inviabilizado. Na
safra 1995, somente o município de Vilhena figura
como produtor de soja no Estado de Rondônia, com
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uma área colhida de 4.500 hectares e urna produção
de 10.800 toneladas de soja, Anexo N2 1.
A produção de soja no Brasil, na safra de 1995,
foi colhida em uma área de 11.545.401 hectares e
alcançou uma produção de 25.842.951 toneladas.
Para a escolha da área de plantio, a Embrapa/CPAF-RO, orienta que sejam usadas áreas de
campo limpo, campo sujo, cerrado e cerradão, com
declividades de até 2% e solos do tipo latossolo vermelho amarelo ou latossolo vermelho-escuro, com
teor de argila acima de 15%.
Os solos dos cerrados de Vilhena e Pimenta
Bueno são ácidos, com teores baixos de cálcio e magnésio, níveis altos de alumínio, textura média a pesada e
de baixa fertilidade natural. Para a correçã.o dos íncfiCE!S
de acidez (pH), diminuição do alumínio tóxico para as
plantas, e elevação dos níveis de cálcio e magnésio, fazse a correçã.o do solo com a prática da calagem. Normalmente se utiliza de 2,0 a 4,0 toneladaslheclare dolomítico, três meses antes do plantio, a uma profundidade
de aproximadamente 30 centímetros •
A Embrapa!CPAF-RO recomenda adubação
corretiva gradual, que consiste no uso de 350 quilos/hectare da formulação (NPK) 00-25-20. Juntamente com esta adubação, deve ser adicionado 50 quilos/hectare de sulfato de zinco. A época recomendada
para o plantio, que proporciona maior produtividade, é
a partir de 15 de novembro ao final de dezembro.
No que diz respeito aos cultivares, o núcleo de
pesquisadores que atua em Vilhena, em experimentos conduzidos nessa cidade e em Cerejeira; Pimenta Bueno, no Estado de Rondônia, e em Humaitá, no
Estado do Amazonas, vem testando os cultivares
Tucano, Pioneira, e Curió, que são originárias dos
campos de teste da Embrapa do Maranhão, Balsas.
Os resultados experimentais estão dando níveis de
3.400 a 3.600 quilos/hectare.
· ·

É importante considerar que o ~ho de· área
plantada, para ser economicamente viável, é de 300
hectares. A soja nunca se estabelece de forma isolada; ela sempre traz consigo outros cultivos, como o milho, girassol, sorgo. O plantio da soja é feito invariavelmente em rotação de cultivos. Nos dias atuais, faz-se o
plantio na forma de plantio direto, ou "plantio na palhada", que minimiza os problemas de erosão dos solos.
A técnica do plantio direto consiste em cultivar
as sementes no meio da palhada da cultura anterior.
O objetivo é ganhar tempo, dispensando as operações
de aração e gradagem, e defender-se da erosão, já
que, com a palhada antiga, a terra fica protegida da
ação das enxurradas e do vento.
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O plantio direto dispensa varias operações normalmente adotadas no sistema de plantio convencional, como o uso de terraceadores, grade aradoras,
grades niveladoras e subsoladores, entre outros implementes. Bastaria o uso de uma roçadeira, para "deitar"
a palhada da cultura antecessora, além de uma bomba
pulverizadora para aplicação do herbicida
A semente é lançada no solo coberto pela palhada do mato e dos restos da cultura anterior, ou
seja, o solo fica totalmente protegido dos ventos, da
ardente insolação e, principalmente, da erosão. O
plantio direto deve ter como principal objetivo a conservação do solo, evitando-se o uso abusivo de arados e grades, que acabam pulverizando o terreno e
tirando dele as propriedades físicas ideais.
Com o plantio direto, a água corre limpa sobre
a terra, o solo não se degrada. Elimina-se, ainda, o
perigo do assoreamento de rios; e o aumento da turbidez das águas dos riachos e rios, que as toma até
impróprias para o uso doméstico, tal é a quantidade
de terra carreada pelas águas.
O plantio direto é uma técnica que preserva a
terra e que, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade. Ele começou a ser utilizado pelos agricultores
do Paraná, nos anos 70. Os pioneiros da utilização
da nova técnica estavam conscientes de que o principal capital dos agricultores é o solo de suas propriedades e que a movimentação excessiva da terra
pode colocar em risco essa riqueza
De 1987 até hoje, um grande número de agricuHores· ieconheceu as vantagens do sistema e passou a
adotar o plantio na palha Boa parte das áreas de grãos
da região Sul é agora semeada via plantio direto, e nos
cerrados, onde o método chegou recentemente, já pelo
menos 400 mil hectares de lavouras foram plantados
pelo sistema do "plantio na palha" ou "plantio direto•.
No momento, Senhor Presidente, em que Rondônia se encaminha para participar mais determinadamente na utilização dos cei'rados de Vilhena/Pimenta Bueno,
e em que a Secretaria de Estado da Agricultura-SEAGRI, lançou o programa "Terra Tombada", não é demais alertarmos para os cuidados preventivos com a
prática de uma mecanização equivocada.
"Terra Tombada", pode trazer, por uma leitura
menos cuidadosa, desde a sua denominação, a associação estreita com o manejo dos solos, com arados, aivecas, grades, sub-soladores, etc., práticas
que já estão entrando em desuso no Sul/Sudeste e
mesmo nas áreas recém-abertas dos cerrados
mato-grossenses. Este deverá ser o caminho para a
modernidade da agricultura de Rondônia. O Plantio
Direto é uma técnica mais adequada para melhor
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manejarmo!ntóssossolos e evitarmos os desperdícios, a destruição dos nossos recursos naturais, o
mais importante dos quais é O Solo.
Estou convencido de que a agricultura da soja
trará certamente uma série de benefícios para Rondônia. Entre eles a utilização, indispensáve~ de mais tecnologia, corno a mecanização agrícola, a correção dos
solos com a aplicação de calcário (perto de Pimenta
Bueno existem jazidas, com moinhos sarni-abandonados), utilização de fertilizantes, manejo integrado de
pragas. O agricultor de Rondônia .e os empresários
que acorrerem para a utilização dos cerrados rondonienses serão os indutores dessa modernização.
Um outro benefício que, por certo, resultará do cul-

tivo da soja, será a possibifKiade da expansão da produção de rações e da melhoria do arraçoamento, na criação de animais de pequeno porte (galinhas, patos, marrecos, suínos) e parlicularmente da pecuária de leite.
Não poderia, Senhor Presidente, deixar de referir
as críticas, que começam a ser feitas por polfficos citadinos, fechados às mudanças, que somente enxergam
os aspectos negativos, na implantação do terminal graneleiro de Porto Velho e ltacoatiara, e na melhoria da
navegabilidade da Hidrovia Madeira-Amazonas.
Quero falar das notícias veiculadas na imprensa rondoniense, que divulgaram em destaque discursos de Deputados Estaduais, alertando para os graves prejuízos que serão causados à BR-364, com o
tráfego pesado das carretas carregadas de soja, que
comprometerão o asfalto da Porto Velho/Cuiabá. A
recuperação do asfalto da BR-364 é um dos pontos
chaves para viabilizar o escoamento da produção
agrícola na região da Chapada dos Pareeis, municlpio de Sapezal e vizinhanças, para o que estão previstos recursos de R$30 milhões.
-"
O certo é que Rondônia tem que plantar Soja.
tem que produzir mais milho, tem quêfaZer embarcar no comboio de barcaças e empurradores, a sua
produção de grãos: milho, soja, arroz, etc. Pior seria
se não pudéssemos produzir mais e buscar a inserção de Rondônia na globalidade da produção de alimentos, pela inviabilidade dos altos custos de transporte da nossa produção, para as regiões Sul e Sudeste ou para alcançar o estuário do Rio Amazonas.
Para a recuperação do asfalto da BR-364, teremos aliados fortes, teremos justificativas económicas,
teremos mais argumentação, teremos uma bancada
federal ampliada, com os parlamentares do Estado do
Mato Grosso, a defender o Projeto de escoamento das
safras mato-grossenses e rondonienses, por via do inter-modal BR-364/Hidrovia Madeira-Amazonas.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
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O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB·RJ)- Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, reparem através
dos fatos:
1) Há meses o presidente do PT, José Dirceu
pregou invasões de terras, ocupação de prédios públicos, etc.
2) Leonel Brizola há semanas, por causa da
questão Vale do Rio Doce, defendeu a derrubada de
Fernando Henrique através de um golpe civil.
3) O MST defende invasões apesar de ser recebido pelo Presidente da República, apesar de haver uma reforma agrária em marcha.
4) De modo inevitável todas as manifestações
públicas estão sendo feitas com direta provocação
de conflitos, pedradas e agressões.
5) No Uruguai tentaram apedrejar a Primeira
Dama cujo trabalho é respeitado, respeitável e totalmente na linha do social.
6) Os discursos e declarações de líderés oposicionistas são pronunciados sob a forma de insultos.
7) A oposição, além de deslustrar o trabalho
parlamentar com o "apitaço", a badema e a agressão física, pretende desqualificar a democracia representativa e suas instituições.
8) As manifestações estão deliberadamente
colocadas no limite da insurreição.
9) As lideranças maiores do PT, do PC do 8 e do
PDT estão a disseminar o ódio entre seus militantes.
10) Setores opostos a esse gênero de manifestações começam a acusar o Presidente da República de fraqueza, excesso de tolerância e até de pusilanimidade com o abuso, a desordem e a violação
sistemática da Lei.
O Presidente FHC tem preferido adotar a tática
da busca incansável do entendimento e da diluição
dos movimentos por deixá-los existir até que as suas
contradições internas os diluam. Mas até quando poderá agüentar as transgressões da ordem pública e
das invasões de próprios federais, de fazendas, de
ministérios?
Com anos de vivência política, de exílio e militância nas idéias de esquerda, posso afirmar o seguinte:
A oposição desesperou pelas derrotas sucessivas, principalmente na opinião pública;
Continua sem candidato e sem discurso convincente;
Grande parte de suas lideranças mais conseqüentes já se deu conta de que deveria modernizar
o discurso porém não encontra modo de pacifiCar o
dragão vociferante já por elas massificado e que
hoje ruge em vez de pensar.
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Esse conjunto de fatores leva-a a ter enfraquecidos os seus quadros mais lúcidos e ver fortalecidos os setores radicais. Estes, com a inconseqüência de não saber que quem milita errado na esquerda fortalece a direita, querem, efetivamente, a derrubada da chamada ordem burguesa e a de sua principal representação política, a democracia representativa E com o auxílio de seus "braços" na mídia
fazem o possível para desqualifiCar a democracia
representativa e a seus institutos, gerando clima de
inquietação e desenvolvendo fermentos revolucionários e idéias desordenadas de democracia participativa e de democracia direta (se fossem ordenadas
teriam cabimento). Por sua vez, a democracia representativa apresenta fissuras e atrasos ancestrais,
que favorecem a fermentação e a proliferação dessa
estratégia suicida dos setores que hoje são os mais
conservadores dentre todos, muito mais conservadores, até, do que os neoliberais aos quais tanto ata-

cam.
Hoje, vêem-se na sociedade brasileira vários
quadros neoliberais mais interessados na transformação da sociedade brasileira do que os setores
que se dizem ou que se supõem esquerdistas. Estes, esclerosaram-se em comportamentos corporativos, contrários ao novo, com uma visão antiquada
de .Estado e - de modo recalcitrante - alheios ao que
se passa no mundo. Preferem palavras de ordem a
idéias. Adoram falar (ainda) em imperialismo econõmico, em neoliberalismo e em globalização, sem
compreender que ou o Brasil se capacita para a modernidade ou, com os seus graus ancestrais de atraso, de injustiça social e de concentração de renda,
transformar-se-á no que já é: um dos mais atrasados
países do mundo.
O SENADOR CARLOS BEZERRA (PMDB - MT)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores: gás natural
é a denominação dada a uma mistul"l:!-_decgases, en. contrada em acumulações subterrâneas, associada
ou não ao petróleo, na qual predomina o metano. Essa
mistura gasosa prima por ser não poluente. Tai perfil
ecológico deriva dos seus baixos teores de enxofre,
óxidos de carbono e óxidos de nitrogênio. É, no dizer
de Amaury Porto de Oliveira, embaixador brasileiro notável por seu conhecimento das questões energéticas
internacionais, uma energia civilizante.
Efetivamente, o destino inglório da riqueza gasífera, em muitos países do Terceiro Mundo, é o de
ser queimada na boca dos poços de petróleo, salvo
uma pequena parcela reinjetada para ·melhorar as
condições técnicas dos campos petrolíferos. Tratase de ·um problema de estágio de desenvolvimento
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econômico. Assim, em 1988, enquanto apenas 1,5% do
gás natural produzido nos Pafses Baixos era queimado,
o mesmo acontecia, no Gabão, com gsc>fo da produção.
!\los países desenvolvidos, a contribuição do
gás natural à matriz energética é da ordem de 20%.
É meta brasileira aumentar a parcela do gás natural
no consumo de energia primária, de 2,5% em 1993,
para 10% no ano 2000.
Face às limitadas reservas brasileiras disponíveis, o aumento da oferta de gás natural está obrigatoriamente condicionado à importação, especialmente no curto prazo.
O Brasil assinou, em fevereiro de 1993, um
acordo com a Bolívia, cujo texto prevê a compra de
gás natural proveniente dos campos bolivianos de
Santa Cruz de la Sierra.
O Contrato de Compra e Venda de Gás Natural, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB em 17·2·93, estabeleceu a aquisição
de quantidades crescentes, ao longo de vinte anos,
cujo início era previsto para o corrente ano de 1997,
com 8 milhões de metros cúbicos por dia, atingindo
16 milhões de metros cúbicos por dia, que correspondem a 100 mil barris equivalentes de petróleo
{bep), a partir do oitavo ano.
Concomitantemente, concebeu-se um sistema
interligado de gasodutos, para movimentar a produção prevista das bacias de Campos e de Santos e o
gás boliviano. Estimou-se, preliminarmente, que
esse sistema movimentaria, em 2004, um total de 24
milhões de metros cúbicos por dia
A configuração do sistema de gasodutos, revisada em 1·996, compreende os seguintes trechos:
1) de Rio" Grande, em Santa Cruz de la Sierra,
a Puerto Suarez, na fronteira, com 563 quilômetros
em território boliviano, três estações de bombeamento e 32 polegadas de diâmetro;
2) da fronteira~ passando por Corumbá e seguindo para Campinas {Paulínia), com 1.240 quilómetros de extensão, cinco estações de compressão
e o mesmo diâmetro de 32 polegadas;
3} ramal de Campinas a Guararema {São Paulo),
com 153 quilômetros de comprimento, em diâmetro de
24 polegadas, e uma estação de bombeamento;
4) de Campinas a Curitiba, com diâmetro de 24
polegadas, extensão de 430 quilõmetros e duas estações compressoras;
5} de Curitiba a Florianópolis, com 263 quilõmetros, em diâmetro de 20 polegadas e uma estação bombeadora;
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6} de Florianópolis a Criciúma, com 18 polegadas de diâmetro ao longo de 162 quilOmetres e uma
estação de compressão;
7) de Criciúma a Porto Alegre, com 250 quilõmetros de comprimento e diâmetro de 16 polegadas,
sem necessidade de compressão.
Considerando já existir a interligação, por gasodutos, do Rio de Janeiro a São Paulo e desses centros
às regiões produtoras de Campos (a maior do Pafs} e
de Santos, foi incluído o trecho RioBelo Horizonte, com
356 quilõmetros de extensão, 16 poieQadas de diâmetroe uma estação de compressão intermediária.
A Petrobrás chegou a cogitar da possibilidade
de construção de um outro gasoduto proyeniente diretamente da Bolívia para o suprimento de gás natural à
região geoeconômica de Cuiabá. Entretanto, os estudos realizados apontam como mais viável economicamente a derivação de um ramal do. gasoduto. BoliviaBrasi~ a partir de Mato Grosso do Sul
Esse trecho, com extensão de cerca de 550
quilOmetres e diâmetro do gasoduto de 14 polegadas, precisa ser imediatamente licitado, sob pena de
condenarmos o Estado de Mato Grosso a uma serifssima escassez de energia elétrica.
.
gás natural é uma excelente opção,
cialmente sob o enfoque ambiental, para a substituição do óleo diesel em transportes coletivos urbanos.
é, entretanto, no campo industrial, que o gás encontra suas maiores aplicações. Inúmeras empresas,
grandes consumidoras de óleo combustível, como
as indústrias minerais, as agroindústrias, os· fabri.
cantes de materiais de construção, as siderúrgicas e
os produtores de cimento portland, podem utJTIZ!lr
um combustível menos poluente, desde que disponível em condições de competitividade. A expansão do
setor de geração de energia elétrica com base na
tenneletricidade a gás natural é, porém, imprescfndivel para a viabilização de um gasodut~ _Umá usina
de 450 MW implica um consumo dé"-1,8 milhão de
metros cúbicos por dia
Meus Excelentíssimos Pares, o caso de Mato
Grosso é exatamente este: a construção da· usina
ténnica a gás natural não apenas é fundamental.
mas também é imprescindível que ela seja iniciada o
quanto antes. Aliás, ela já deveria ter sido iniciada!
Mato Grosso, o terceiro estado brasileiro em
extensão territorial, caracteriza-se por abrigar três
ecossistemas distintos: o Pantanal, o Cerrado e o
Amazônico. Graças às bacias do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia-Tocantins, o Estado dispõe de
enorme potencial hidrelétrico, superior a dezassete
milhões de quilowatts inaproveitados!

o
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O Estado de Mato Grosso, apesar de totalmente dependente da importação de energia elétrica de
outros estados, através de longo tronco do sistema
interligado, cuja capacidade de transmissão se esgotará no próximo ano de 1998, vem apresentando nas
últimas décadas um forte processo de crescimento,
baseado em profundas modificações de sua estrutura socioeconômica. Tal processo alavanca-se, priocipalmente, no fortalecimento da produção agroindustrial, com ênfase no cultivo de soja.
O incremento da atividade económica tem se
refletido no aumento das taxas de crescimento do
Produto Interno Bruto, de renda per capita e, sobretudo, do consumo de energia elétrica do Estado. De
acordo com os estudos desenvolvidos em 1995 pela
comissão criada pela Portaria lnterministerial
MMEIMRE n 2 13195, enquanto a taxa média de crescimento anual do consumo de energia elétrica do
País foi de 7,1%, no período 197311994, atingiu
16,9% em Mato Grosso.
O relatório final dos estudos já citados concluiu
pela recomendação expressa de construção de uma
termelétrica localizada em Cuiabá, com uso do gás natural boliviano, na conf~guração de ciclo combinado,
com 450 MW (quatrocentos e cinqüenta megawatts)
de capacidade instalada, composta por dois módulos
geradores de 225 MW (duzentos e vinte e cinco magawatts) cada, em ananjos unitários de duas turbinas a
gás acopladas a uma turbina a vapor, a serem implantados em etapas distintas, em 1988 e 2001.
Essa alternativa foi exaustivamente comparada
com outras e considerada a mais vantajosa, sob o
aspecto econômico, estratégico e ambiental. Passo
a enumerá-la:
1) implantação de hidrelétricas locais;
2) reforço do sistema de transmissão;
3) geração de energia elétrica na boca do poço
de gás natural;
4) geração de energia elétrica na fronteira Brasil-Bolívia.
Com a localização da termelética na capital
mato-grossense, a linha de transmissão a ser construída limitar-se-á à interligação da usina ao anel de
Cuiabá e ao sistema SuVSudeste/Centro-Oeste.
Mesmo com a construção da terrnelétrica a
gás, continuarão necessárias as obras hidrelétricas
de ltiquira, com 156 MW (cento e cinqüenta e seis
megawatts), e de Manso, com 210 MW (duzentos e
dez megawatts). Como já não é mais possível o início da operação da usina a gás em 1998, deverá ser
necessária, também, a instalação de uma unidade a
óleo diesel em Cuiabá, neste próximo ano.

Maio 1997

O esgotamento da capacidade de transmissão
do sistema interligado acontecerá, repito, não no
próximo século (que, aliás, também está quase aí),
mas no próximo ano de 1998. Quase todas as cidades do interior estão sob regime de racionamento,
cronico. A conseqüência da não construção imediata
do gasoduto será a carência generalizada de energia em todo o Estado, reprimindo a sua expansão industrial e o seu crescimento económico.
O tronco principal do gasoduto, bem como o
ramal até Guararema, já teve o edital de licitação
lançado. É necessário que a PETROBRÁS ultime as
providências para o lançamento imediato da· licitação
do trecho de Mato Grosso.
A extensão do tronco para a Região Sul, embora de grande importância futura, é menos prioritária,
pois não há a mesma carência de energia elétrica.
Aliás, existem estudos técnicos que alvitram o suprimento de gás natural proveniente da Argentina, por
meio de um outro novo gasoduto.
É motivo de muita preocupação nesta Casa as
desigualdades regionais que nos afligem. Não podemos, Senhoras e Senhores Senadores, permitir que
elas se agravem.
Muito obrigado.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, foi com reais
expectativas que Alagoas recebeu, no último dia 9
de maio, o Ministro de Minas e Energia, Doutor Raimundo Brito, e o Presidente da Petrobras, Doutor
Joel Mendes Rennó, para, em ato no Palácio dos
Martírios, assinarem, com o Governador Divak:lo Suruagy, Protocolo de Intenções para exploração de
gás natural em nosso Estado.
··
É salutar, Senhoras e Senhoras Senadores,
trazer a esta Casa uma notícia deste porte, pois vem
o meu Estado, ultimamente, sofrendo_os-piores momentos de sua história econômica, e ocupando noticiário com tragédias e fatos que nos deixam em permanente ansiedade.
Por outro lado, neste setor da economia, a decisão do Senhor Ministro de Minas e Energia resgata
a contribuição que Alagoas, no decurso de sua histó:
ria, tem dado à questão do petróleo brasileiro.
Nos primeiros anos deste século, ou mats precisamente, em 1917, já Octávio Brandão, um dos
mais sérios pesquisadores que Alagoas e o Brasil
produziram, indicava a existência de 14 lugares com
indícios de lencóis petrolíferos, estudos este incluído
na primeira edição, em 1919, de um dos livros mais
sérios de nossa história, Canais e Lagoas.
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Outro estudioso e idealista, o Engenheiro Dr.
Edson de Carvalho, toma a iniciativa de realizar perfurações de poços de petróleo na área da praia de
Riacho Doce, Distrito de Maceió sofrendo, com isso,
inúmeras perseguições, inclusive através do Malfadado Relatório link que negava qualquer existência
de jazidas em nosso território e criava enormes dificuldades no desenvolvimento de pesquisas e produção do petróleo. Registre-se, aqui, em nossa defesa,
a intrépida participação do escritor Monteiro Lobato,
cuja obra é do conhecimento de todo o Brasil.
Outros fatos merecem ser salientados pela sua
relevância na economia alagoana. principalmente para
que não nos deixem carregar sozinhos os fardos de
hoje, e pare mostrar a esperança que meu Estado cria
com as atenções do Senhor Ministro Raimundo Brito.
Na década de cinqüenta, Alagoas festejou a
Petrobras quando essa localizava petróleo em seu
território, e, corno um resgate das perseguições que
alagoanos ilustres sofreram, confirmavam-se os estudos e iniciativas dos acima citados conterrâneos.
No entanto, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, na década de sessenta defrontamonos com um novo trauma: a retirada da sede da Petrobras de nosso território, o que acarretou implicações sérias na vida social, cultural e econômica.
O Protocolo de Intenções assinado é uma esperança. Espero, e acredito nas atitudes e palavras
do Ministro, que a partir delas decorram iniciativas
que tragam resultados positivos, firmados pelo compromisso no sentido de se atuar de maneira integrada "com vistas à promoção e aceleração do desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Alagoas,
a partir da viabilização de processos para utilização
intensiva, em bases econõmicas e ambientalmente
seguras, do gás natural de petróleo".
Bem corno, entre outros objetivos, pretendem
os órgãos signatários do Protocolo constituir mecanismos de atuação para o "desenvolvimento tecnológico, avaliando economicamente as melhores formas de dar valor agregado ao gás natural, visando o
seu aproveitamento corno: matéria-prima petroquímica no desenvolvimento de produtos a exemplo do
Metanol, Arnõnia, Uréia e MTBE, entre outros; combustível domiciliar e autornotivo; sistemas de cogeração; e termogeração".
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, diversas têm sido as providências, sem resultados mais expressivos para o meu Estado nestes últimos anos, para aproveitamento do gás natural. Não é justo que um Estado, com as pequenas di~nsões geográficas, e, no entanto, o segundo
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maior produtor de gás do Nordeste, (10% de todo o
gás brasileiro, e 40"/o do gás nordestino) Veja-se tolhido do desenvolvimento tecnológico na exploração
e no aproveitamento desta riqueza, e, pior ainda, assista à triste realidade de nada usufruir dela, perdendo-a em benefício de outras regiões.
Dai o entusiasmo em registrar a atitude do Senhor Ministro de Minas e Energia e do Senhor Presidente da Petrobras, me dedicarem esta atenção ao
meu Estado, certo que estou de não se encerrarem,
·
neste ato, suas iniciativas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB- ES)
- Sr. Presidente, Sr.-s e Srs. Senadores, a educação sempre esteve no centro do debate do desenvolvimento. Agora também está no centro da globalização. Pode parecer estranha a ênfase. Mas é a
pura verdade. A educação apresenta-Se' corno fator
básico explicativo do chamado milagte econOmico
dos "Tigres Asiáticos". Lá investiram e prosseguem
investindo, maciçamente na instrução· pública e privada desde o ensino geral de primeiro grau
cundário humanístico e técnico, é a universidade. O
resultado do que se viu e continua se· vendo: só a
educação ensina iniciativa, disciplina, criatividade,
além da família.
Neste contexto, surge muito relativa a discussão sobre estatização e privatização do ensino. Nos
próprios Estados Unidos, nas suas mais caras universidades e institutos tecnológicos, o ensinõ é
pago, tanto na escola pública quanto na particular. A
diferença máxima consiste em taxas mais baratas
nas públicas. Porém ambas fornecem bolsas de as-.
tudo mais manutenção aos estudantes com melhores notas desde o segundo grau.
''i
Entre nós, há graves distorções functamentais.
Assim o Governo Federal gasta ceraHIÉÍonze bilhões de reais com trinta e dois milhões de alúnôs do
primeiro grau transferidas as importâncias aoS
dos e principalmente municípios conforme a COnstituição. Porém o Governo Federal gasta seiS bilhões e
meio com trezentos e sessenta mil estudantes no ensino superior público; em torno de quatrocentos mõhões
para os alunos carentes em escolas particulares.
Acontece que as próprias autoridades e os especialistas reconhecem a insuficiência e inefiCiência
do sistema.
Até que se decidiu recompor a situação e reverter favoravelmente o quadro. O crédito educativo
precisa destinar-se ao aluno, de modo a cobrir os
custos das mensalidades e da manutenção dele. So-

ao se-
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mente deste modo os estudantes mais pobres poderão chegar à universidade. Os fundos proviriam de fontes estatais e dos cinqüenta por cento das isenções do
INSS às instituições filantrópicas, fundações, etc.
Da minha parte tenho sempre estado muita
atento à questão da educação. É da minha autoria,
recentemente, Projeto de Lei do Senado n2 64 de
1997. Nele proponho alteração no artigo 20 da Lei n2
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o
FGTS, de modo a incluir, entre as hipóteses para
movimentação da conta vinculada do trabalhador, o
pagamento de encargos educacionais decorrentes
de curso universitário de graduação.
Tomou-se urgente, explico na justificação de
Projeto, corrigir o desnível no acesso ao ensino superior, mais fácil para os oriundos de escolas secundárias privadas, num estranho paradoxo, o do Estado financiar a entrada dos mais aquinhoados pela
sorte na universidade pública gratuita. Enquanto os
menos dotados financeiramente são os que têm a
pagar o ensino privado superior, este sim, em geral
inferior e, quase sempre, notumo, após em gerai longas jornadas de trabalho do aluno.
A educação tem de figurar entre as prioridades,
além da casa própria e do socorro ao aposentado e
as famílias depois do seu falecimento: a educação
significa o maior, principal, investimento, tanto do
Estado nos cidadãos, quanto dos cidadãos neles
mesmos. Claro- que a regulamentação da Mura lei
exigirá comprovação do bom desempenho acadêmico do retirante desta parcela do FGTS e que a univers.idade beneficiada atenda a requisitos de qualidade investigados pelo Ministério da Educação.
Estamos todos diante do desafio maior: ou o
Brasil engaja-se a fundo e em toda extensão no esforço educacional, ou estarão quase de todo perdidas as futuras gerações. O conhecimento, ressai
hoje acima dos três tradicionais fatores de produção
(a natureza, o trabalho e o capital). Hoje se produz
cada vez mais com menos mã<Hie-obra, menos
energia, menos matéria-prima e mais conhecimento
nesta sociedade pós-industrial e pós-modema
Certa vez o então Presidente Vargas disse e
escreveu ser a educação a questão máxima da salvação nacional. A urgência permanece, senão aumentou, porque outros países já atingiram com as
possibilidades imediatas de solução do problema.
Também o Brasil não pode mais perder tempo algum; temos de prosseguir, ampliar e aprofundar os
caminhos iniciados por Anísio Teixeira no ensino público e por Leonel Franca no privado, de que são
exemplos pioneiros o antigo INEP (Instituto Nacional
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de Estudos Pedagógicos) e a Universidade de Brasília, por parte de um, e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro por parte do outro.
Cumpre inovar e perseverar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, às quatorze horas e
trinta minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Às 15h30min
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 34, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 172, 11, d, combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 34, de 1997 (apresentado como
conclusão do Parecer n2 219, de 1997, da Comissão
de Assuntos Econômicos), que aprova a programação monetária relativa ao primeiro trimestre de 1997.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 35, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 172, 11, d, combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 35, de 1997 (apresenlado como
conclusão do Parecer n2 220, de 1997, da Comissão
de Assuntos Econômicos), que aprova a programação
monetária relativa ao segundo trimestre de 199-7.
(Poderão ser oferecidas emendasãté o encerramento da discussão)

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 60, DE 199T
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 328, de 1997- art.336,b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 60, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n2 210, de 1997, da Comissão de
Assuntos Econômicos), que autoriza o Estado do
Piauí a contratar operação de crédito sob a forma de
Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de
Abertura de Crédito celebrado em 5 de dezembro de
1996, junto à Caixa Econômica Federal.
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(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 61, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 329, de 1997- art.336,b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 61, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n2 211, de 1997, da Comissão de
Assuntos Econômicos), que autoriza o Estado do
Espírito Santo a contratar operação de crédito junto
à Caixa Econômica Federal, no valor de sessenta e
quatro milhões e seiscentos mil reais, destinados à
cobertura dos créditos trabalhistas provenientes da
execução do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público- PDV.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

-5SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 81, DE 1994
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 81, de
1994 (n2 3.434/92, na Casa de origem), que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre
o jus postulandi, a assistência judiciária e a representação dos menores no foro trabalhista, tendo
Pareceres sob n2 s 244, de 1996, e 179, de
i997, úas Comissões:
- Diretora, ofecendo a redação do vencido; e
- de Assuntos Sociais, favorável à emenda
apresentada em tumo suplementar.

-6REQUERIMENTO N2 303, DE 1997
Votação, em tumo único, do Requerimento n2
303, de 1997; do Senador Waldeck Omelas, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto
de Lei do Senado n2 132, de 1995, de sua autoriá,
que estende às sociedades de economia mista a
aplicação da Lei de Falências, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

-7-

REQUERIMENTO N2 337, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em tumo único, do Requerimento n2
337, de 1997, solicitando, nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
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da Câmara n2 20, de 1997 (o!! 2.352196, na Casa de
origem), que dispõe sobre a eleição para Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores dos Municípios novos
criados até 31 de agosto de 1996.
~-

-a-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 42, DE 1995
DiScussão, em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara n2 42, de 1995 (n2 2.560/89, na Casa de
origem), que dispõe sobre a apresentação de receituário agronômico para obtenção de financiamento
agrícola e dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob n2s 166 e 161, de
1997, das Comissões
- de Assuntos Sociais e de Assuntos Econõmicos.

-9PROJETO DE LEI DO SENADO N2 206, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n2 206, de 1995, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que dispõe sobre a aloCa.ção, em
depósitos especiais remunerados de recursos da
disponibilidade financeira do Fundo de~ Amparo ao
Trabalhador- FAT, na Caixa Econômica~·Federal, e
dá outras providências, tendo
Pareceres:
- de Plenário, em substituição à Comissão de
Assuntos Econõmicos, Relator: Senador Tõtó Cavalcante, favorável; e
sob o2194, de 1997, da Comissão de Assuntes
Sociais (em virtude de requerimento de reexarne), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 1Bh41min.)

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE ·
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
14-5-97
Quarta-feira
11 :00 - Senadora Benedita da Silva acompanhada
de Vereadores e Prefeitos do EStado do Rio
de Janeiro
12:30 - Almoço oferecido pela ABDIB
Salão Prata do Hotel Bonaparte
15:30 - Sessão Deli:>erativa Ordinária do Senado Federal

-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~--~-~-~-~-~--~-~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------
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Ata da 60ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 15 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias Nascimento - Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães- Antônio Carlos ValadaresArtur da Tavola- Bello Parga- Beni Veras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião
Amin - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo
-Gerson Camata- Gilvam Borges- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheir..; - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto
Arruda - José Samey - José Serra - Laura Campos
- Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella
- Lúcio Alcântara - Marina Silva - Mauro Miranda Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto RequiãoRomero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Uma- Sebastião Rocha- Sergio Machado - Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing
- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de .69 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Flaviano Melo.
São lidas as seguintes :
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N217, DE 1997
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 e do art. 60 da

Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda Constitucional.
Art. 12 A Constituição Federal passa a viger acrescida do Título X e do art. 247, com a seguinte redação:
"TÍTULO X

Da Revisão Constitucional
Art. 247. A Câmara dos Deputados e o
Senado Federal podem rever a Constituição
a cada cinco anos.
§ 12 A revisão constitucional pode ser
proposta:
I - por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;
11 - pelo Presidente da República;
III - pela metade mais uma das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta dos seus membros.
§ 22 As alterações à Constituição serão
discutidas e votadas em cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovadas as que obtiverem, em ambas, a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
§ 32 As alterações à Constituição que
forem aprovadas serão reunidas em uma
única Emenda de Revisão. · - § 4 2 As alterações à Constituição serão
inseridas no lugar próprio, mediante as
substituições, as supressões e o aditamento
necessários.
§ 52 A Constituição no seu novo texto,
será publicada em conjunto com a Emenda
de Revisão."
Art. 22 O ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a viger acrescido de art. 75, com
a seguinte redação:
'Art. 75. Será realizada revisão constitucional em 1999, observado o quórum e o
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procedimento estabelecidos no art. 247, §§
22 a 5°."

Justificação
Em sua célebre obra Que es una Constitución?, disse Ferdinand Lassalle que a Carta Magna
que não reflete a realidade de um País não é uma
Constituição, mas uma simples folha de papel.
A necessidade, pois, de revisão constitucional
se coloca em face da evolução da sociedade, sob os
aspectos sociais e científicos, para que a Constituição espelhe essa realidade e não fique a reboque da
história e dos avanços sociais.
Rever a Constituição não significa que esta
seja imperfeita ou que precise se adaptar aos Governos, que cambiam a cada quatro anos, mas, sim,
que a Constituição como um documento político
deve estar acorde com a sociedade que estrutura,
com o Estado que organiza.
No tocante à revisão constitucional preleciona
o mestre Karl Loewestein em sua obra Teoria de La
Constitución, págs. 164 e 170:

cuando esté inteligentemente redactada,
-puede intentar tener em cuenta desde el
principio, necesidades futuras por medio de
apartados y válvulas cuidadosamente colocados, aunque una formulación demasiado
elástica podria perjudicar a la seguridad jurídica. Asi, pues, hay que resignarse con el
carácter de compromiso il'}herente a cualquier constitución. Cada constitución e5 un
organismo vivo, siempre en movimiento
como la vida misma y está sometido a la dinámica de la realidad que jamás puede ser
captada a través e fórmulas fijas. Una constitución non es jamás idéntica consigo mes-ma, y-está sometida constantemente ai panta rhei heraclitiano de todo lo vivente.
Estas inevitables acomodaciones dei
derecho constitucional a la realidad constitucional son tenidas em cuenta sólo de dos
maneras, a las cuales la teoria general dei
Estado ha dado la denominación de reforma
constitucional y mutación constitucional. •

"Volviendo ahora ai problema propriamente dicho de la reforma constitucional,
que solamente surge em las constituciones
escritas, lo primeiro que habria que perguntares bajo qué circunstancias es necesaria
o es motivada dicha reforma No es posible
establecer aquí critérios generales. En primer lugar, las modificaciones que experimentam las relaciones sociales, económicas
o política son las responsables de que una
norma constitucional, que parecía razonable
y sufiCiente en el momento de crear la constitución haya perdido su capacidad funcional
y tenga que ser, por lo tanto, completada,
eliminada, o acoplada de alguna otra manera as las nuevas exigeocias en interés de un
desarollo sin !ricciones dei proceso político.

Como espécie do poder constituinte reformador, que é derivado, constituído, secundário e subordinado ao poder constituite originário, a revisão
constitucional sofre limitações no seu campo de

Desde un punto de vista puramente
teorico (.••) una constitución ideal seria aquel
orden normativo conformador dei proceso
político segun el cual todos los desarrollos
futuros de la comunidad, tanto de orden politico como social, económico y cuhural, pudiesen ser previstos de tal manera que no
fuese necesario un cambio de normas conformadoras. Cada constitución integra, por
asi decirlo, tan sólo el statu quo existente em
el momento de su nacimento, y no puede
prever el Muro; en el mejor de los casos,

No tocante aos limites aplicáveis à revisão
constitucional, assim se pronuooia Gomes Canotilho,
em sua obra Direito Constitucional, pág. 695:
"A Constituição garante a sua estabilidade e conservação contra aherações subversivas do seu núcleo esseooial através de
cláusulas de irreveisibilidade e de um processo Agravado das leis de revisão. Através
destes mecanismos não se trata de defender o sentido e características fundamentais
da Constituição contra adaptações e mudanças necessárias, mas contra a aniquilação,

atuação.
Entende Carl Schmitt que a faculdade de revisão, regulada na lei constitucional (Constituição escrita), não pode ser equiparada ao poder constituinte, porque se trata de uma competêooia dentro do
marco da Constituição dada, ou seja, de uma competêooia legalmente regulada e, portanto, limitada.
Sendo limitada, não é poder constituinte, é simples
faculdade de revisão que não pode tocar as decisões fundamentais, podendo ocupar-se, somente, de
modificar prescrições legal-constitucionais, isto é,
aquelas que não se refiram à concre~_decisão spbre
a forma e a maneira de ser da unidade políticil do

Estado.
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ruptura e eliminação do próprio ordenamento constitucional, substancialmente caracterizado. A idéia de garantia da Constituição
contra os próprios órgãos do Estado justifica
a constitucionalização quer do Procedimento
e limites de revisão(...), quer das situações de necessidade constitucional (...)"

Artigo único. A alínea d do inciso XXXVIII do
art. 5° da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:

Defende Gomes Canotilho a superioridade da
função Constituinte em relação à função de revisão.
E, em razão desse fato, entende que o legislador
constituinte pode exigir do poder de revisão a solidariedade entre o fundamento político-filosófico da
Constituição e as idéias constitucionais consagradas
pelo poder de revisão.
Visando, pois, a dotar o Brasil de uma Constituição atual e real - no dizer de Ferdinand Lassalle e atentar aos limites do poder Constituinte derivado,
buscamos inspiração na Constituição Portuguesa
que, sabiamente, contempla a revisão do seu texto a
cada cinco anos. lmfelizmente não adotamos esse
exemplo quando da elaboração da nossa Lei Maior
{o exemplo portugues já existia), porém ainda é tempo de fazê-lo. E é com este propósito que elaboramos a presente Proposta de Emenda à ConstitUição
e a submetemos à análise e deliberação dos nobres
Pares.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Lúcio Alcãntara - Jefferson Péres - Romeu Tuma Jonas Pinheiro - Levy Dias - Regina Assumpção Epitacio Cafeteira - Marluce Pinto - Lucídio Portella
- Francelino Pereira - Freitas Neto - Esperidião
Amin - Renan Calheiros - Odacir Soares - Mauro
Miranda - Edison Lobão - Onofre Quinan - Lúdio
Coelho - lris Rezende - Pedro Simon - João França
- José Bianco - Beni Veras - Carlos Patrocínio Casildo Maldaner - Osmar Dias - Carlos Wilson Sebastião Rocha - Ronaldo Cunha Lima - Antonio
Carlos Valadares- Ney Suassuna- Geraldo Melo Ramez Tebet - João Rocha - José Agripino - Sérgio Machado - Vilson Kleinubing.

d) a competência para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida, independentemente de quaisquer privilégios ou
prerrogativas de outro foro:

(Á Comissão de Constituição, Justiça
·
e Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N218, DE 1997
AHera a redação da alínea "d" do inciso XXXVIII do art. 52, da Constituição
Federal.
As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 32 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

"Art.5 2

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

XXXVIII ................................................

Justificação
A princípio a proposta mostra-se abundante, à
medida em que sendo uma cláusula dos direitos e
garantias fundamentais inscrita no capítulo reservado aos direitos e deveres individuais e coletivos, a
instituição do júri há de prevalecer, enquanto foro judicial, contra qualquer outro por mais que este possa
sugerir um privilégio ou prerrogativa, seja da instituição, seja do ocupante de cargo ou função determinada.
Embora não inscrito, constitucionalmente,
como órgão do poder judiciário, o tribunal do júri é
de ser a única sede de julgamento que leva o poder
judicante à compreensão do que estabelece o Parágrafo único do art. 1º da Carta Magna. Vale dizer. o
tribunal do júri é o exercício do poder pelo povo de
forma direta.
Em linha de raciocínio semelhante, Jefferson já
houvera se manifestado em 1823 em suas famosas
epístolas que partiam de Monticello. Desta feita dirigindo-se a Adamantios Coray, diz o grande ás da república americana:
•Aqui, todos os ramos de governo são
eletivos pelo próprio povo, salvo o judiciário,
de cuja ciência e optidões ele não é juiz
competente. Mesmo nesse departamento,
contudo, convocamos um júrrde pessoas
para decidir todas as questões controvertidas de fato, porque para essa investigação
eles são inteiramente competentes, deixando assim o mínimo possível, apenas a lei
aplicável ao caso, à decisão dos juízes. A
verdade é que o povo, especialmente quando moderadamente instruído, é o único seguro, porque o único honesto, depositário
dos direitos públicos e deve ser, portanto, introduzido na administração destes em todas
as funções que for eficiente. Errarão às vezes, e acidentalmente, mas jamais deliberadamente, com o propósito sistemático e
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constante de derrubar os livres princípios de
governo."
Entende-se porque o constituinte sempre preferiu consagrar o júri o status de garantia da cidadania fora do âmbito do poder judiciário strictu sensu.
As circunstâncias que as sociedades modernas
nos colocam reclamam medidas que enobreçam o
princípio da igualdade de forma que os cidadãos sejam igualmente reconhecidos em seus deveres. É a
pregação da isonomia em sua mais sentida acepção, isto é, do tratamento igual para situações iguais
ou, numa interpretação literal, é a aplicação aos fatos de uma mesma regra (iso/nomia).
•o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil concluiu, na sessão plenária do dia 25
de fevereiro, a elaboração de seu projeto de reforma
do poder judidiário. O documento está sendo agora
redigido em forma de Proposta de Emenda à Constituição para ser enviada ao Congresso Nacional. O
projeto foi elaborado pela Comissão de Estudos
Constitucionais da Ordem, presidida pelo conselheiro Paulo Lopo Saraiva (RN), e relatado em plenário
pelo conselheiro Fran Costa Rgueiredo (MA)." ·
Entre os seus principais pontos tem exatamente o item 6 que diz, ln verbls:
"6 - Extinção de foros privilegiados
para os crimes comuns cometidos por autoridades."
A OAB decidiu buscar um parlamentar afinado
com suas bandeiras de luta para iniciar tal proposta.
Nesse aspecto particular estamos também atendendo à preocupação da OAB.
A preeminência do júri, contra qualquer outra
garantia ou privilégio de foro, faz-se evidente até
mesmo quando é possível cotejar, num suposto momento de conflito aparente de normas constitucionais, esta instituição contra as competências de tribunais inscritas na Carta.
Considerada desnecessária a tese de inconstitucionalidade de normas constitucionais em sede originária na forma concebida por Otto Von Bachoff,
podemos chamar a atenção para o princípio da melhor sede material (sede materiae) para resolver a
questão corno posta. Estando, corno se disse, o júri
inscrito corno cláusula da garantia fundamental, há
de estar melhor sediado que as competências de órgãos judiciários sejam estes juizes rnonocráticos ou
tribunais.
É certo que uma interpretação modema que
valorize a sistematização do conjunto não pode desp~zar o privilégio do júri contra outras prerrogativas,
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mas, assim mesmo, pode o Congresso Nacional
contribuir para a facilidade da interpretação constitucional fazendo mais claro e direto o interesse constituinte.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Ronaldo Cunha Lima - Humberto Lucena - Ney Suassuna - Casildo Maldaner - Leomar Quintanilha Valmir Campelo - Carlos Wilson - João França João Eduardo Outra- Antonio Carlos ValadaresJosé Agripino - Romeu Tuma - Renan Calheiros Romero Jucá - lris Rezende - Carlos Bezerra José Roberto Arruda - Bernardo Cabral - Elcio Alvares - Carlos Patrocínio - Gerson Camata - Regina
Assumpção - Benedita da Silva - José Bianco Odacir Soares - Marina Silva - Marluce Pinto - Esperidião Amin.
LEGISLAÇÃO CfTADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer nalureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri,
com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida;
-.

(A Comissão de Constituição, JustiÇa e
Cidadania.)
'
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) -As propostas de emenda à Constituição que acabam de
ser lidas estão sujeitas às disposições específicas
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias serão publicadas e despachadas à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Flaviano Melo.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N2 342, DE 1997
Senhor Presidente,
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Com base no art. 50, caput, da Constituição Federal e na forma do art. 397, I, do Regimento lntemo,
requero o comparecimento perante o Senado Federal,
do Senhor Ministro Arlindo Porto da Agricultura e do
Abastecimento, a fim de prestar, em Plenário, informações sobre as denúncias formuladas pela Imprensa a
respeito dos novos índices propostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
para medir o grau de eficiência e utilização da terra e
conseqüentemente para regular os processos de desapropriações para fins de Reforma Agrária.
Justificação
O Jornal O Estado de S. Paulo, publica declarações de técnicos e pesquisadores do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC) e o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEC) consideram uma
"ficção" os novos índices propostos pelo Incra para
estabelecer critérios para avaliar a produtividade no
campo, por eles considerados irreais e pouco adequados à realidade brasileira.
Como exemplo, eles citam o caso da soja, cujo
fndices para medir a eficiência do solo será levado
de 1,2 mil quilos por hectare para 2,5 mil quilos. Segundo dados do IEA, as propriedades mais produtivas do Estado de São Paulo não passarão dos 2,1
mil quilos por hectare na safra de 1997. "Esses casos são excE!Çáo porque a maior parte está muito
abaixo disso" afirma o pesquisador Nelson Martins,
do IEA.
Se o governo usar esses critérios para fins de
reforma agrária, o Nordeste inteiro, por exemplo, seria passível de desapropriação.
Alguns desses critérios são considerados absurdos pelos pesquisadores, principalmente o do arroz de
várzea, do milho, feijão, trigo em grão, etc. A proposta
do Incra para avaliar a produtividade do solo no setor
pecuário de 1,2 unidade animal, para 1,7, é considerada "leviana" já que a média no Estado de São Paulo
não passa de 0,8 unidade animal por hectare.
Os pesquisadores afirmam que para alcançar
os novos índices seriam necessários pelo menos 15
anos de trabalho e investimentos pesados.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO N2 343, DE 1997
Senhor Presidente,
Com base no Art. 50, caput, da Constituição
Federal e na forma do Art. 397, I, do Regimento lntemo, requeiro o comparecimento perante o Senado
Federal, do Senhor Ministro Raul Jungmann do Mi-
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nistério Extraordinário da Política Fundiána, a fim de
prestar, em Plenário, informações sobre as denúncias formuladas pela Imprensa a respeito dos novos
índices propostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA para medir o grau
de eficiência e utilização da terra e consequentemente para regular os processos de desapropriações para fins de Reforma Agrária
Juatificação

·o

O Jornal
Estado de S. Paulo" publica declarações de técnicos e pesquisadores do Instituto
Agronómico de Campinas (IAC) e o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEC) consideram uma
"ficção" os novos índices propostos pelo Incra para
estabelecer critérios para avaliar a produtividade no
campo, por eles considerados irreais e pouco adequados à realidade brasileira.
Corno exemplo, eles citam o caso da soja, cujo
índice para medir a eficiência do solo será levado
de 1 ,2 mil quilos por hectares para 2,5 mil quilos.
Segundo dados do lea, as propriedades mais produtivas no Estado de São Paulo não passarão dos
2,1 mil quilos por hectares na safra de 1997. "Esses
casos são exceção porque a maior parte está muito
abaixo disso "afirma o pesquisador Nelson Martins,
do lea.
Se o governo usar esses critérios para fins de
reforma agrária, o Nordeste inteiro, por exemplo, seria passível de desapropriação.
Alguns desses critérios são considerados absurdos pelos pesquisadores, principalmente o do arroz de várzea, do milho, feijão, trigo em grão, etc. A
proposta do Incra para avaliar a produtividade do
solo no setor pecuário de 1,2 unidadeanimal para
1,7, é considerada "leviana" já que a média no Estado de São Paulo não passa de 0,8 unidade animal
por hectare.
Os pesquisadores afirmam que para: alcançar
os novos índices seriam necessários pelo menos 15
anos de trabalho e investimentos pesados.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997. - Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esses
requerimentos serão publicados e incluídos, oportunamente, na Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
11, c, e n 2 9 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Flaviano
Melo.
São lidos os seguintes:
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0FfAfPSBI067/97
Brasília, 14 de maio de 1997

Brasília, 14 de maio de 1997

-Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Paulo Lustosa, para integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória n2 1.551-22, de 9
de maio de 1997, em substituição ao Deputado Marcelo Teixeira.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.- Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do bloco PMDBIPSDIPSL

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Sérgio Guerra (titular) e Gonzaga Patriota (suplente} para integrar a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Rscalização, em
substituição aos já indicados.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de apreço.
Atenciosamente, Deputado Sérgio Guena, Líder.

OF/GAB/VN2/406

OF/AfPSBI 082197
Brasília, 7 de maio de 1997

Brasilia, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Paulo Lustosa, para integrar, na qualidade
de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n2 1.547-30, de 9 de
maio de 1997, em substituição ao Deputado Marcelo
Teixeira.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos li<! consideração e apreço. - Deputado Geddel
V"Jeira Lima, Líder do bloco PMDBIPSDIPSL.
OF/GAB!VN2 408
Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Paulo Lustosa, para integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória n2 1.555-1 O, de 9
de maio de 1997, em substituição ao Deputado Marcelo Teixeira.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSL
OF/GAB/VN 2 409
Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Edison Andrino, para integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória n2 1.567-2, de 15
de abril de 1997, em substituição à Deputada Lídia
Quinan.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deputado Geddel
Vieira Lima, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSL

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Raquel Capibenbe (titular} e Ricardo Heráclio (suplente) como membros da Comissão M"ISta destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n2
1511-10 de 30 de abril de 1997, do Poder Executivo,
que "dá nova redação ao Art. 44 da Lei n2 4.n1, de 15
de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais em áreas
agrícolas na região Norte e na parte Norte da região
Centro-Oeste, e dá outras providências," em substituição aos Deputados já indicados.
Atenciosamente, Deputado Sérgio Guena, Líder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu Aviso n2 272, de 1997, de 7 do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão n2 225197,
adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Ordinária
do Plenário de 30 de abril último, bem como do.s respectivos Relatório e Voto que a fundamentam; referentes às obras não concluídas custeada.S 'pela
··
União. (Diversos n2 12, de 1997-CN) -·-·
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização e, anexado em
cópia, ao processado do Requerimento n2 651, de
1995, e ao processado do Diversos n2 1, de 1996,
que vai à Comissão de Rscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n2 307, de 1995, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que altera a redação do art. 42 do Decreto-Lei nº 972, de 17 de ou-
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tubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, e dá outras providências; e
- Projeto de Lei do Senado n2 309, de 1995, de
autoria do Senador Aamez Tebet, que altera o inciso
11 do arl 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990,
a fim de permitir ao empregado a movimentação de
sua conta vinculada ao FGTS, quando da declaração judicial da falência da empresa
As matérias foram apreciadas conclusivamente
pela Comissão de Assuntos Sociais.
Os Projetes de Lei do Senado n2s 307 e 309,
de 1997, aprovados, vão à Câmara dos Deputados.
FICa prejudicado o Requerimento n2 1.243, de
1996, de inclusão em Oràem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n2 309, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência convoca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se hoje, às 19h, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de mensa·
gens presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna.
S. EJc& dispõe de 20 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr.
Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, mal encerradas
as batalhas da Segunda Guerra Mundial, foi seguramente a forma mais sensata e racional de se colocar
um ponto final naquele que foi o mais duradouro e universalizado conflito da época contemporânea.
Cicatrizar as profundas feridas abertas pela guerra, reparar os estragos morais e materiais que ela ocasionou, abrir as portas de um novo t9fll)O: eis algumas
das mais urgentes e decisivas tarefas que homens e
Estados se viram forçados a assumir naquele momento de farta amargura e sofrimento sem paralelo.
Constituída com a finalidade precípua de construir as condições ideais para uma paz duradoura e
para o desenvoMmento harmonioso das sociedades, o que pressupunha esforços e medidas capazes de superar as barreiras do atraso e das desigualdades, a ONÜ produziu uma história em que os
pontos positivos sobrepõem-se, em muito, aos fracassos eventuais.
Analisar o itinerário das Nações Unidas implica,
preliminarmente, não desconhecer em que condições o sistema internacional se apresentou nesses
mais de 50 anos.
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Entender, per exemplo, que, a partir do famoso
discurso do Primeiro Ministro britânico Winston
Churchill, em 1947, conclarnando os Estados Unidos
da América do Norte a assumirem a liderança da defesa do 'mundo livre', frente ao modelo comandado
pela União Soviética, tinha início a chamada 'Guerra
Fria', tomando absolutamente tensas e nervosas as
relações internacionais a partir de então.
Claro que o quadro de Guerra Fria, com toda a
dramaticidade e a hipocrisia que lhe deram o tom, foi
responsável, muitas vezes, pela paralisação das
ações da ONU.
O direito de veto concedido aos cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança - fórum
privilegiado para a discussão de todas as questões
envolvendo situações de risco para a paz mundial é, a par de seu indiscutível pragmatismo realista,
prova maior dos limites a que a Organização se vê
contingenciada.
No entanto, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não há como negar as expressivas vitórias obtidas
pelas Nações Unidas em áreas da mais cflV61Sél natureza, sobretudo naquelas em que os interesses das
superpotências puderam ser tangenciados.
A esse respeito, cito o trabalho desenvolvido,
ao longo dessas décadas, por agências e órgãos especializados da ONU - na economia, educação, cultura, saúde, alimentação, entre tantas outras áreas -,
cujos resultados foram e são extremamente relevantes, especialmente para os povos mais pObres de
todo o mundo.
Exatamente por isso, assustam e incomodam
as cobranças e os ataques que, nos últimos tempos, têm sido dirigidos à ONU, partidos sobretudo
dos setores mais conservadores de países como
os Estados Unidos.
Não sei se motivados pela crença- falsa, digase - de que o desmoronamento da União Soviética e
do bloco socialista significou o 'fim da-história', ou
seja, dos embates e dos interesses conflitantes no
âmbito do poder mundial, ou por qualquer outra razão não claramente explicitada, o certo é que esses
'falcões' preconizam uma ONU drasticamente diminuída, mitigando sua força supranacional.
Nos últimos anos, a Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas tem denunciado a verdadeira asfixia orçamentária da qual tem sido vítima,
o que prejudica o funcionamento de sua máquina
administrativa e, o que é mais grave, atinge os programas que implementa pelo mundo afora.
O problema decorre, fundamentalmente, da decisão de muitos estados de não honrarem seus com-
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promissos com a Organização, deixando de lhe repassar os recursos necessários à sua própria manutenção.
A situação, hoje, adquire contornos mais dramáticos. Nos últimos dias, a imprensa mundial tem
noticiado uma autêntica guerra declarada à ONU
pela cidade que tem a honra de sediá-la, Nova Iorque. Notas, como a que transcrevo a seguir, ocupam
as páginas dos principais jornais de todo o mundo:

•o prefeito de Nova Iorque, Rudolph
Giuliani, declarou guerra contra o mundo.
Ele está em conflito com delegações diplomáticas de cento e oitenta e cindo países da
Nações Unidas, cuja cede fica na cidade. A
discórdia foi motivada pelas multas por estacionamento proibido que os diplomatas colecionam e se recusaram a pagar, alegando átreítos de imunidade.
As multas somam "vários milhões de
dólares•, segundo a imprensa americana.
Só a delegação russa teria mais de trinta mil
multas em atraso, enquanto países como o
Brasil e a França acumulariam mil e quinhentas infrações cada um.•
Essa é uma das pressões que a cidade de
Nova Iorque tem feito sobre a ONU.
Por que não pensar em outra sede para as Nações Unidas? Não creio que a idéia possa ser estapafúrdia. A própria imprensa internacional dá conta
de que delegações de peso, como a russa e a francesa, trabalham com essa hipótese, ou seja, pretendem a nova sede da ONU.
Afinal, ou se compreende - e respeita - o papel da ONU e sua fundamental importância para a
construção de um mundo de paz e de superação
das desigualdades, da fome e da ignorância, ou se
perde de vez a esperança de vitória da civilização
sobre a barb;:irie.
Nesse sentido,-ouso imaginar a possibilidade
de ver nossa Brasília sediando a Organização das
Nações Unidas. Muitos são os argumentos favoráveis à proposta.
Brasília é patrimônio cultural da humanidade.
Que outra cidade modema teria condições estruturais para hospedar uma instituição como a ONU?
Concebida por uma visão generosa de igualdade, voltada para a construção do futuro, Brasília oferece todas as condições indispensáveis ao bom funcionamento das Nações Unidas.
Ademais, não nos esqueçamos ter sido o Brasil
signatário de primeira hora da Carta das Nações
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Unidas e que, por pouco, não foi escolhido para ter
assento permanente no Conselho de Segurança,
quando de sua instalação.
No momento em que a Guerra Fria deixa de
existir, nada melhor que um País emergente, legíti·
mo representante da maioria esmagadora dos Estados componentes das Nações Unidas, para sediar a
instituição que está sendo tão maltratada na cidade
de Nova Iorque.
Com toda certeza, cobranças mesquinhas deixariam de existir. Sem falar que, fisicamente afastada do núcleo do poder mundial, a ONU estaria mais
livre para agir no fiel cumprimento de sua missão.
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex'
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte ao
nobre Senador Valmir Campelo, com muito prazer.
O Sr. Valmir campelo- Apenas registro o meu
apoio a V. Exª pela manifestação que acaba de fazer.
Realmente, acompanhamos há anos e anos a dívida
que os países têm com a ONU. Os Estados Unidos,
todos sabemos, é um dos maiores devedores da ONU.
V. Ex' sugere inclusive que haja ampla discussão em
relação ao nome da nossa cidade. Brasüia é uma cidade do terceiro milênio; como tão bem disse V. Ex&,
uma cidade tombada pelo Patrimônio Histórico Internacional. Congratulo-me com V. Ex' pela lembrança do
nome de Brasüia e acrescento que nossa cidade
preenche esses requisitos. Brasüia, com as suas avenidas largas, com essa população heterogênea, que,
de todo o Brasil, veio para construir um novo Brasil e
uma nova Capital da República, sem dúvida nenhuma,
receberia de braços abertos a Organização das Nações Unidas. Parabenizo V. Ex-. Tenho certeza de que
Brasfiia sentir-se-la muito honrada se assim acontecesse, ou seja, se a sede da ONU fosse fixada nesta
CapitaL Seria um prestigio não só para o BrasH, mas
uma honra para todos os brasílienses.
_
·
O SR. NEY SUASSUNA - Muito õbíiQaoo, Senador Valmir Carrpelo. Corno eu áiSSe, traia-se de uma ousadia, mas é uma ousadia que decoiTe do que está
acontecendo, pois os Estados Unidos, que são os maiores devedores da ONU, hoje tudo fazem para esvaziá-la.
A Prefeitura de Nova Iorque tem feito uma
guerra permanente contra a ONU. Como eu disse, a
delegação francesa e a delegação russa têm buscado mundo afora apoio para sediar a ONU. O fato de
um país de Terceiro Mundo, um país igual à maioria
dos países-membros da ONU, sediá-la representaria
a saída da tutela dos Estados Unidos, ou seja, do
que hoje é hegemônico. Teríamos mais liberdade e,
com certeza, seria um fator de desenvolvimento.
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É uma ousadia o que hoje profiro nesta bibuna
Vou mandar cópias para o Presidente da ONU, para o
Governador de Brasilia, para a Câmara Distrital, para o
Ministério das Relações Exteriores e, por que não, para
as delegações da França e da Rússia, que estão capitaneando a mudança de sede exatamente por causa dessa guerra insana contra um organismo que tanto tem trabalhado, que tanto tem feito pelo bem da Humanidade.
Encerrando, Sr. Presidente, peço que o Governo brasileiro pense na sugestão, que o Governo do
Distrito Federal se movimente no mesmo sentido antes que outros o façam. Seria bom que a Capital do
Terceiro Milênio se oferecesse para receber a ONU
em seu solo, materializando, de maneira nítida, o sonho grandioso dos que a conceberam.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, por
permuta com o nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF_ Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, na alvorada
do Terceiro Milênio, vivemos a era da "civilização digital", onde a facilidade de acesso à informação gerou um mundo novo, interconectado, interdependente e globalizado, sem nenhuma possibilidade de retomo à •velha ordem".
A •nova ordem• mundial tomou a vida múltipla,
diversificada, plural, exigindo dos que têm responsabilidade para com o povo uma visão igualmente ampla e diversificada.
Nesse mundo novo, Sr. Presidente, o desafio
maior é ajustar o País à nova realidade planetária,
buscando os resultados que atendam às necessidades e aspirações do nosso povo, sem prejuízo da
preservação dos valores éticos, cívicos e morais.
A privatização, a quebra dos monopólios estatais, a abertura da economia nacional aos mercados
externos, a reforma ~o Estado e a simplificação das
relações do cidadão com a máquina burocrática são
imperativos da necessidade de mudança, constituindo um esforço sem precedentes do Governo Fernando Henrique Cardoso com vistas à integração do
Brasil a essa nova irreversível realidade.
Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, todos
sabemos que o Estado brasileiro padece de males
antigos. Está hipertrofiado, superdimensionado e se
metendo excessivamente na vida do cidadão, sem
necessidade.
Exemplo indiscutível da intromissão indevida
do Poder Público na vida do cidadão é o tal "Selo de
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Licenciamento", instituído pelo Conselho Nacional de
Trânsito, o Contran, mediante resolução.
A nova aberração obriga os proprietários de veículos a enfrentarem filas quilométricas nas repartições
do Detran, a fim de relirar um adesivo, o tal "selo de licenciamento•, a ser fixado no pára-brisa dos veículos,
até 30 dias após o pagamento da última prestação do
IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos.
Ora, Sr. Presidente, o tal •selo" representa, obviamente, um contra-senso e não existe argumento
capaz de convencer o cidadão de que a sua adoção
tenha alguma utilidade prática.
Nos últimos dias, aqui no Distrito Federal, as
emissoras de TV mostraram, em cores, a indignação
do brasiliense frente a essa bizarra "invenção" dos
órgãos de trânsito.
O comH:Orre da vida modema, como todos já
pudemos constatar, reduziu a existência do cidadão de
classe média a uma eterna agenda de compromissos,
onde a semana passou a ser uma sucessão sem-fim
de obrigações com bancos, para pagamento de contas
telefónicas, de energia elétrica, de água, de mensalidades escolares, de impostos e outros, roubando tempo
precioso das pessoas em filas intermináveis.
Estamos chegando ao absurdo de cada cidadão
de classe média, dentro de muito pouco tempo, ser obrigado a contratar um empregado com a exclusiva incumbência de resolver os pequenos "pepinos" diários,
fruto de uma burocracia irracional e retrógrada
Especificamente em Brasília, onde a soma das
dificuldades naturais da Administração Pública para
lidar com os problemas de uma população de dois
milhões de habitantes foi agravada pelos tropeços
de uma equipe inexperiente e pouco afeita à realidade local, a adoção do tal "selo" provocou justificados
protestos da comunidade.
A capital do País, reconheça-se, tem graves problemas de trânsito, como, aliás, toda cidade de seu
porte tem, no Brasil ou em qualquer pa_!!.~do múndo.
Os problemas de trânsito aqui, no entanto, estão se transformando numa autêntica histeria coletiva, alimentada pelo próprio Governo do PT, que já
subverteu a própria função da Segurança Pública
com o estabelecimento de uma política equivocada
para o setor, onde a ênfase não é o combate à criminalidade e a segurança do cidadão, mas a aplicação
de multas de trânsito.
A totalidade do efetivo da Polícia Militar do Distrito Federai hoje dedica-se, quase que exclusivamente, a lavrar multas de trânsito nas ruas e avenidas da Capital, numa subversão flagrante às suas
reais finalidades e atribuições.
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Essa distorção, como não poderia deixar de
ser, tem provocado indignação e precedentes críticas da comunidade.
Os ecos desse descontentamento levaram a
Justiça a reagir. O Juiz Ariel Rey Ortiz Oslan, da 89
Vara da Fazenda Pública, acaba de suspender, no
Distrito Federal, a distribuição do indesejado "selo de
licenciamento".
·
Sr. Presidente, Srfts e Srs. Senadores, a atitude do Juiz Ariel Ortiz foi das mais acertadas e deve
ser mantida e ampliada para todo o País.
A imposição do Contran, em primeiro lugar, é
abusiva, porque não está prevista no Código Nacional de Trânsito. Em segundo lugar, é desnecessária,
porque ninguém é tão ingênuo para acreditar que o
tal "selo" possa contribuir para a redução do roubo
de veículos e evitar aborrecimentos para os motoristas, como alardeia o dirigente do Detran local.
Segundo apregoam os defensores do "selo", o
objetivo do adesivo é evitar furtos e facilitar a vida do
motorista, que não seria parado nas blitz, quando
ostentasse o "selo" no pára-brisa.
Ora, Srts e Srs. Senadores, que ladrão seria
tolo a ponto de retirar o "selo" de um carro roubado e
passar por uma blitz?
Vou concluir, Sr. Presidente, reafirmando que a
impunidade há de ser sempre combatida, pois constitui, sem dúvida, um dos maiores problemas de Justiça no País.
Não obstante, hão de ser consideradas censuráveis atitudes abusivas e inócuas como a instituição
desse famigerado "selo de licenciamento •, que só
gerou insatisfação, perda de tempo e do dinheiro
gasto para a sua confecção.
Ações como essas, longe de garantir a segurança e a tranqüilidade dos condutores de veículos,
produzem, tão-somente, sentimentos de condenação e revolta de toda a sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
S. Exft disporá de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O.SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho acompanhado os noticiários, no rádio, nos jornais e na televisão, e fico a pensar o que a sociedade brasileira
está imaginando da classe dirigente brasileira com
relação às últimas notícias.
Quem gosta e aprecia o futebol, por exemplo,
está diante de um fato inédito. E, para não fugir à re-
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gra, um cidadão que era do futebol se meteu a ser
politico. Candidato a Deputado, estava fazendo a
sua "caixinha" com o resultado dos jogos de futebol:
o clube tal dava-lhe tanto para que ele garantisse o
resultado positivo daquele clube. Então, o campeonato brasileiro e os regionais, a loteria esportiva, na
qual muita gente joga, tudo isso estava à mercê desse ilustre. Presidente da Federação de Árbitros, que
estava preparando a sua eleição para Deputado.
Quem abre os jornais vê a CP! dos Precatórios.
E olha, Sr. Presidente, dizem que o Senador Roberto
Requião está em vésperas de ser contratado pela TV
Globo, que quer saber quem fez o enredo dessa CP!,
já que estão fracassando todos os novelistas da Globo, pois jamais ninguém enredou nada parecido com o
que ali se vê. Por mais que os novelistas da Globo bolem situações diferentes, não imaginariam nunca uma
situação como essa. Por exemplo:
·-Depositaram na sua conta um cheque de US$8,5 milhões lá no paraíso fiscal?
- Sim, senhor, depositaram.
- Mas, desse dinheiro, o senhor recebeu um cheque de US$8,5 milhões?
- Sim, recebi.
- Era seu esse cheque?
-Não. Para mim era US$1,8 milhão.
- Mas como esse cheque era de
US$8,9 milhões se o senhor só tinha direito
a US$1,8 milhão?
É que eles não tinham troco. E,
como não tinham troco, me deram US$1,8
milhão, que é o meu. O restante eu daria
para 50 pessoas, que são os cheques que
estão aí assinados por mim.
- Quais os nomes dessas 50 pessoas?
-Não sei.
- O senhor os assinou em branço, sem
saber para quem era?
. _.
-Assinei.
- Então, qual o nome da pessoa do
seu escritório a quem o senhor endereçou?
-Também não sei.
- Qual o banco lá, no paraíso fiscal?
-Também não sei."
Sr. Presidente, nenhum dos novelistas da Glo-

bo bolou um negócio desse. Daí o sucesso obtido
pelo Senador Roberto Requião, com o seu jeito de
promotor, e o Senador Bernardo Cabral, como Presidente da CPI, com aquela sua imponência, sua seriedade de grande jurista. A Globo, preocupada,
está convidando os dois para trabalharem na futura
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novela, porque não há nada melhor do que o enredo
da CP~ dos Precatórios.
Sr. Presidente, com referência à Câmara dos
Deputados, temos um assunto importante: a reeleição. Trata-se de um tema sério, do maior significado, porque mexe com a tradição. Na política brasileira, não sei por que, mas temos poucas tradições.
Não temos tradição de partido político. Na Argentina,
o partido político tem mais de 100, 150 anos; nos
Estados Unidos, desde que proclamaram a independência, lá estão os democratas e os conservadores. No Brasil, não temos tradição de coisa alguma.
Uma das tradições que o Brasil tem, coincidentemente, é que não tem reeleição. Aqui não temos
Prefeito, Governador ou Presidente da República
com direito à reeleição. Não existe reeleição no Brasil. Pois agora resolveram mexer nessa tradição: vai
ter reeleição.
E olha que as matérias que estão saindo na
Folha de S. Paulo •••! Sr. Presidente, o que o noticiário nacional está publicando! O que temos assistido,
humilha, humilha! Palavras como a do Deputado que
diz: "Mc:~s eu vou me misturar. Eu ia mudar meu voto
por causa dessa mixaria de 200 mil?!
Olha, Sr. Presidente, o debate que está travado ali, as notícias que estão ali envolvidas, são de
uma gravidade que, honestamente não sei o que telespectador está pensando assistindo o noticiário! O
que o leitor está pensando lendo os jornais!
E olha, Sr. Presidente, que a Globo não está
fazendo mais nada do que transcrever a publicação
da fita. Não há comentário, não é uma interpretação,
não é o que a Folha de S. Paulo está dizendo por
ouvir dizer, ela não está dando nada de pessoal,
está transcrevendo uma fita que foi gravada.
Sr. Presidente, o que ouvimos naquela frta, não
são só problemas de corrupção, é problema de gente lelé da cuca, porque ali é loucura, com maluquice,
com alguma coisa pior. Porque custa crer que ali sejam Parlamentares que estejam a áiSCUlir, ainda que
sejam interesses pessoais, daquela maneira, naquela
indecência Pois isso aconteceu. A Folha publicou, e
está publicando hoje de novo. E vai publicar mais.
Ontem se fez um voto de louvor ao Ministro
das Comunicações, momento em que pedi um aparte para endossá-lo. O Ministro das Comunicações é
meu amigo, por quem tenho respeito e a quem considero um homem de bem. Mas a Folha publica hoje
que o Deputado afirmou que ganhou a concessão
do canal de televisão, disse em nome de quem está
e de qtJem a ganhou. Olha, Sr. Presidente, aqui já é
um fato mais ~rio;· mais concreto.
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Eu disse que respeitava a decisão do PFL de ter
expulsado o Deputado, decisão esta que a Folha criticou, dizendo que pode ter sido, e concordo com isso,
malícia do PFL para tirar o corpo fora. Pode ter sido isso.
Num Brasil como este, em que o povo vê o fato
de corrupção e nada é apurado, o PFL foi vivo, tirou
o dele fora. E vejo hoje, nas palavras do ex-Presidente da Câmara, filho do Sr. Antonio Carlos Magalhães, Deputado Federal: não tem como duvidar do
que está na Folha. Mas se o Deputado baiano diz
que não tem como duvidar da publicação dos Deputados, será que é só com relação aos Deputados?
Eu disse, quando me perguntaram: é muito
simples e entendo até a decisão do PFL porque, na
verdade, era pegar o telefone e, estando por dentro
do Governo, como o j:)FL está, aliás, como sempre
esteve, e telefonar. Eu quero ver lá no Banco do
Brasil - não sei nem se é uma questão de sigilo bancário. É uma questão de ver. olhem, no dia tal - e
está aqui no jornal - o Deputado tal pagou uma conta de 125 milhões? Pagou. Então, é isto aí. Então,
corresponde à notícia. A notícia é correlata, porque é
ele quem está dizendo e não é alguém que disse
dele. Ele disse. Ele, Deputado, disse: - Em tal dia,
eu recebi e eu, em tal dia, paguei no Banco do Brasil
a quantia X. É o que o PFL deve ter feito e, fazendo
isto, o PFL tomou conhecimento de que era verdade.
E expulsou.
O que vai fazer a Câmara com relação a isso?
E o que se vai fazer agora com relação à notfcia de
que ele também ganhou a concessão do canal de televisão, de que ele também ganhou a concessão da
rádio? O que se vai fazer? Será que é possível evitar
uma CP!? Será que será crível e haverá possibilidade de evitar uma CP!? Será que o Sr. PFL, um Partido que todo mundo conhece - é o PFL - se sente
atingido nos seus brios, na sua dignidade, e expulsa
um Parlamentar, e o Congresso não faz nada? O
Parlamentar é indigno de fazer parte dos quadros do
PFL, mas é digno de pertencer ao Cong~o Nacional. E segundo diz o Deputado Magalhães, de que
notícias que ali estão são de uma credibilidade irre·
futável, não são só para eles.
· · Fúi Uder do Governo. É verdade, Sr. Presidente,
que a minha vida foi pautada na oposição, até poique
o regime militar, eu da Oposição, não me acomodei no
Governo, f~quei na Oposição o tempo todo. Mas fui Uder do Governo transitório do Sr. Itamar Franco. E,
como Uder desse Governo, as medidas que tinham
que ser tomadas aqui foram tomadas.
Muitas pessóas não' qui:!liam, Sr. Presidente..a
CP! do Orçamento, porque num Governo que estava
sendo instalado, num Governo de transição, iria perturbar. Eu exigi que a CP! fosse instalada. Na CPI
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apareceu o nome do Sr. Hargreaves, Chefe da Casa
Civil, dizendo que S. ~ estava envolvido em questão de transição de verba. No mesmo dia, tivemos
urna reunião, o Ministro Hargreaves, Chefe da Casa
Civil, o Presidente Itamar Franco e eu, Líder do Governo. E não só o Ministro Hargreaves colocou-se à
disposição da CPI, veio depor, corno renunciou à
Casa Civil. E só depois de extinta a CPI, conclusos
os seus trabalhos, onde foi absolvido, por unanimidade, ele voltou.
Mas, o Governo não tentou esconder, omitirse, balancear, abaixar. Fui ao Presidente da República, Sr. Itamar Franco, e disse-lhe que estavam
aparecendo nos jornais muitas notícias de irregularidades, até de corrupção, que estariam ocorrendo no
seu Governo. O Presidente ftamar perguntou-me o
que ele poderia fazer. Eu dei a saída.
O Presidente Itamar Franco criou a CAE, Comissão de Assuntos Especiais, para averiguar as denúncias de irregularidades ou de corrupção havidas
no seu Governo, convidando para integrar essa comissão notáveis, sem nenhuma vinculação com o
Governo, pessoas de credibilidade, empresários, líderes de trabalhadores, de intelectuais, da Igreja
para compor a comissão, tendo corno coordenador o
Ministro da Administração.
A CAE funcionou o tempo todo e, no final do
seu Governo, Itamar Franco entregou, e eu estava
presente, ao Sr. Fernando Henrique, antes de assumir a Presidência da República, o dossiê da CAE,
com todas as denúncias apuradas, para serem julgadas; e isso desapareceu.
O Senhor Fernando Henrique extinguiu a CAE.
Extinguiu um órgão que existia dentro do Governo,
não composto de auxiliares ou apaniguados endereçados, mas de pessoas neutras da sociedade, para
fiscalizar o Governo e dizer ao Presidente.
Estive duas vezes com o Presidente e pedi,
praticamente pelo amor de Deus, que recuasse no
seu gesto e que recrias$e a CAE.
Aqui, votamos por unanimidade, já que Sua
Excelência não quis reconsiderar. O Senado votou,
por unanimidade, a favor de um projeto meu recriando a CAE, que dorme nas gavetas da Câmara dos
Deputados.
Mas, Sr. Presidente. o que Otós vamos fazer? O
que vamos respónder em relação a este noticiário de
lama permanente, envolvendo o Congresso e a sociedade brasileira?
Resolve um Ministro ir à televisão e dizer: eu
sou sério; de mim ninguém fala? Resolve o Líder do
Governo receber 30 apartes manifestando solidarie-
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dade, como aconteceu? Num País como o nosso,
onde a Justiça não funciona, onde só existe justiça
para 'ladrão de galinha', em quem a polícia bate,
mas que não acontece nada com aqueles que possuem advogado, de que adianta a boa-fé?
Se, de repente, surge urna denúncia contra o
Sr. Pedro Simon ou o Sr. João, homens de bem, o
que acontece? Eles entram com urna queixa na Justiça e, 10 anos depois, nada acontece.
Sr. Presidente, estou dando entrada num projeto de lei hoje, que diz que processos contra a classe
política têm que ter prioridade no julgamento; o juiz
tem que julgar em primeiro lugar, para não ficarmos
com nosso nome no limbo, para não brincarem com
a nossa dignidade, para que se possa separar o joio
do trigo. Para, aí sim, a sociedade poder dizer: esse
é vigarista, então, cai fora; mas esse outro é sério.
Isso ocorre em qualquer classe. Por exemplo,
entre a classe médica, dizemos: aquele ali é craque;
em relação a coração, aquele é o melhor; aquele outro
é muito bom. E se o cara ena, se fracassa, pode ser
até punido pelo Conselho Federal de Medicina, corno
aconteceu há pouco com um ilustre mécf100, por um
erro grave. Mas ninguém diz que todos os médicos
não prestam, que são todos ruins, incompetentes.
Não! O que é bom é bom; o que é ruim é ruim.

Na classe empresarial, o Antônio Errnírio de
Moraes é um homem sério, digno, corno todo mundo
sabe. Mas está cheio de vigarista do lado de lá. .
No esporte, há o Ronak:linho, jogador de futebol, que é um craque. Mas existe também gente
'quadrada', que não joga nada.
Só a classe política é nivelada por baixo; só a
classe política é nivelada no chão. E isso acontece
exatarnente porque não temos como provar o q~ é
eoquenãoé.
O médico, o empresário, o advogada -e o jogador de futebol provam, ao longo de sua vida, que
são competentes. O empresário também. Mas nós,
políticos, corno podemos provar? Corno podemos fazer diferenciação entre o que é e o que não é?
Quem vai garantir, agora, se o Ministro das Comunicações deu ou não a concessão do canal de televisão? Se bem que aqui fica fácil de saber; é só
verificar o que disse o cidadão e ver se é verdade
que a estação de televisão está no nome do motorista de táxi - sei lá quem- e se ela está funcionando.
Sr. Presidente, não pude responder os telefonemas que recebi; não pude explicar para o Rio
Grande do Sul.

---------------------------------------
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No dia em que a Câmara dos Deputados está
criando uma comissão especial para apurar a corrupção dos seus deputados; no dia em que o PFL
está expulsando os deputados; no dia em que o jornal Folha de S. Paulo noticia o escândalo e diz que
tem mais três dias de escândalos para publicar; neste dia, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, com a maior tranqüilidade, com a
maior serenidade, vota o projeto da reeleição. Não
teve nem a sensibilidade, não teve nem o bom senso de dizer. a hora não é agora; há muita trovoada,
muita tempestade; vamos resguardar o Presidente
Fernando Henrique; não está na hora de apreciar
um projeto desses com toda essa turbulência.
Mas apreciaram, e tinham a maioria, que esmagou.
É triste dizer isso, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, não me considero - embora o
Governo não pense assim - um Senador de oposição. Não sou de oposição! Considero-me um Senador favorável ao Governo; mais Governo do que o
próprio Governo, porque voto o que penso ser bom
para o Brasil e para o Governo.
FIZ um apelo para que não fosse votada a reeleição ontem, para esperarem uma semana; e fiz esse
apelo em nome do Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque Sua Excelência não merecia isso.
Na minha opinião, o Presidente nada tem a ver
com isso. Não me passa pela cabeça que o Sr. Fernando Henrique Cardoso tem algo a ver com isso.
Claro que não! Para mim, isso seria como uma bomba sobre a minha cabeça.
Mas Sua Excelência é o Presidente. E, sendo o
Presidente, é o beneficiário; e, sendo o beneficiário,
é natural que tivesse o equDíbrio, o bom senso de aceitaro apelo da Oposição e que dissesse: não vamos votar agora. nesse dia; o PFL está reunido para expulsar
os deputados; a Comissão da Câmara está reunida para
julgar os parlamentares; a Folha de S. Paulo está dizendo que vêm aí màis quatro denúncias; então, vamos aguardar para a semana que vem.
Isso, Sr. Presidente, eu não soube resP<>nder
aos telefonemas do Rio Grande 'do Súl. Mas como
não responder se o Senado é a Casa Revisora?
Porque, Sr. Presidente, para· muita gente,· nós; Senadores, ainda somos os "pais da Pátria". A imagem
que sempre se teve do Senado é esta: o cidadão é
governador, é ministro, é deputado, mas, num determinado momento da sua vida, ele vai para o Senado, quando já tem experiência, quando já tem vivência, quando já tem conhecimento e sensibilidade.
Por isso, somos Casa Revisora, Sr. Presidente.
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E o que quer dizer Casa Revisora? A Câmara
vota; os seus quinhentos e tantos parlamentares jovens, impetuosos, alguns parlamentares pela primeira vez, votam, com a sua vocação, com a sua garra,
com a sua vontade. Mas nós temos a obrigação de
reexaminar o projeto vindo da Câmara, com a responsabilidade de "pai da Pátria", com a frieza, com a
tranqüilidade, com a serenidade, até porque não damos a última palavra. Se a Câmara votou a favor da
reeleição, e se mudarmos aqui, o assunto morre?
Não! Apenas dizemos: não se fala mais ou o projeto
volta para Câmara. Que é o caso da minha emenda.
Sr. Presidente, dirijo-me ao Senhor Fernando
Henrique Cardoso: - Escute o que estou dizendo
hoje. Sua Excelência só tem uma boa saída para
esse episódio: o referendo. Sua Excelência tem que
demonstrar que não tem medo, que não tem problema, que não tem qualquer preocupação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador
Pedro Simon, gostaria de informar a V. Ex& que há 16
oradores inscritos, e o tempo de V. Ex" está esgotado
há três minutos. Apelo a V. Ex" que conclua.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, já estou encerrando. Entendo a compreensão de V. Ex& e
peço desculpas.
FICO devendo o aparte ao amigo Senador
Eduardo Suplicy. Até porque é um dos poucos que
ia dar um aparte - tenho certeza - a meu favor. Senador, dê um aparte aos que vierem depois, pois
quase todos são do outro lado.
Olha, Sr. Presidente, eu era a favor do plebiscito para a matéria. Saindo o plebiscito, depois
dele, a matéria começa a andar. Mudei, Sr. Presidente! Mudei, porque poderia parecer que eu estava
complicando o Governo, que eu estava boicotando,
sendo contra a reeleição. Então eu mudei para referendo. O referendo não muda nada; apenas, ao votarmos o projeto, damos um prazo, de 60, 90 ou 1?0 dias,
para o povo decidir. Mas a matéria se"ª v.otada e quem
dará a palavra final é o Congresso Nacional.
·
. Falo aqui em meu nome e em nome do Senador Josaphat Marinho, o maior jurista deste Congresso: a votação dessa emenda constitucional é ilegal. A tradição do Brasil é contra a reeleição. A
Constituinte de 1891 votou contra a reeleição, assim
como a u,;, 1934, a de 194S, a de 1988 e a Assembléia Nacional Revisora de 1993. Contudo, agore
querem, mediante urna emenda constitucional ordinária, votar a favor da reeleição, e o que é mais grave, retroagindo esse direito ao atual Presidente, sendo que, à época de sua eleição, não existia a possibilidade de reeleição. Isso não existe.
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Entretanto, Sr. Presidente, concordo com o referendo, porque votamos e o povo decide, dá a palavra final. Assim, não se dirá que Sua Excelência foi
reeleito pela concessão do canal de televisão, pela
concessão da rádio tal, dos 200 mil aqui ou lá. Já
existe até piada nesse sentido. Alguns dizem que temos que usar a moeda do momento e que, se não
pudermos nos valorizar como uma Casa de dignidade, de correção, então cada Parlamentar deve se
valorizar. Se o Deputado do Acre, para votar favorável à reeleição, ganhou 200 mil mais uma emissora
de televisão, um Senador, como V. ExA, do Rio
Grande do Norte, por que não tem direito a isso também? Como diz o outro: ou moralizamos ou nos locupletamos todos.
Penso que nunca houve na história deste País
um momento tão sério na definição deste Congresso
Nacional. Nunca vi uma sucessão de escândalos
substituindo escândalos; manchetes substituindo
manchetes, nem na época do Collor.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Exjá ultrapassou o seu tempo em seis minutos, ·Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Estou encerrando, Sr.
Presidente.
Na época do ex-Presidente Colior - quero fazer justiça - houve a CPI, que o cassou. Mas, enquanto Presidente da República, Coilor não tomou
uma providência como Presidente da República para
evitar, para boicotar os trabalhos da CPI. Com o Presidente Colior - CPI funcionando, Banco Central, sigilo bancário -, tudo foi aberto. Colior não tomou nenhuma providência.
Será que aquilo que Colior permitiu - averiguar
-o atual Governo não vai permitir?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
V. Ex.A dispõe de 20 minutos para o seu pro. nunciamento.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srt's e Srs. Senadores, anteontem,
o eminente Senador José Eduardo Outra, Líder do
Bloco de Oposição, lembrou, neste plenário, que eu,
há tempos, integrante que sou da base de sustentação do Governo, tinha alertado o Governo sobre os
perigos e riscos do processo de reeleição.
Sr. Presidente, fui buscar nos Anais este meu
discurso, pronunciado desta mesma tribuna, em 1O
de novembro de 1995, há um ano e seis meses,
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quando Ministros do Governo começavam a falar em
reeleição e o Presidente não os desautorizava, afirmando que o Congresso deveria resolver a questão.
Infelizmente, Sr. Presidente, este discurso é
profético. Lamento dizer isso. Vou ler uma parte do
meu pronunciamento feito naquela ocasião.
O Senhor Presidente da República, ao
trazer ao debate a reeleição, se expõe, e receio que Sua Excelência vá sofrer um processo de desgaste muito grande.
O Senador José Samey, quando Presidente, sofreu. Não entro em considerações
para saber se as acusações que lhe fazem
são verdadeiras ou não. S. Ex" lutou para
que seu mandato fosse reduzido para cinco
e não para quatro anos. Mas desde então, e
até hoje, ele ficou estigmatizado pela luta
que travou por esses cinco anos. Tudo lhe é
atribuído, pelo que ele fez, pelo que teria feito, e até pelo que não fez. Mas sofreu uma
erosão enorme em sua autoridade. É um
fato. Não estou criticando o Senador José
Samey. Até hoje S. Ex- é acusado por isso.
Com Governo Fernando Henrique Cardoso será diferente? Se Sua Excelência e o
seus Ministros se envolverem na luta pela
reeleição, o que acontecerá, Senador GeraldoMelo?
Não estou me dirigindo ao Senador Geraldo
Melo, que hoje preside esta sessão. Seu nome consta do meu discurso naquele dia, porque V. Ex.A estava ali prestando muita atenção ao meu discurso, e
citei o seu nome no meu pronunciamento.
O Presidente talvez pessoalmente não,
mas o que alguns dos seus Ministros, e vou
mais além, alguns dos seus fâmulos - porque todos os governantes têm seus fâmulos
- farão para conquistar votos nalíl Congresso em parte fisiológico. Não há como negar
isso, ao lado de Senadores e Deputados da
.maior seriedade e responsabilidade existe o
baixo clero fisiológico, em quantidade expressiva. O que não cobrarão do Governo,
para dar o seu voto em favor da reeleição?
Eu perguntava em 10 de novembro de
1995: O que não cobrarão do Governo para
dar o seu voto em favor da reeleição?
O que não haverá de versões correntes contra o Governo, com foros de verdade
algumas, outras não tão verdadeiras, mas
aceitas pela opinião pública como tais?
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Creio que o Presidente da Repúblicacomete um grave erro ao estimular isso. E
mais ainda quando Sua Excelência vem a
público dizer que o problema é do Congresso Nacional e que dele não- participa. Essa
não me parece uma postura de estadista.
Sua Excelência passa para a opinião pública, embora não seja assim, a idéia de falta
de sinceridade. Estaria estimulando, por
trás, e em público dizendo que não, quando
é evidente que, se Sua Excelência dissesse
aos Ministros: não, não quero a reeleição,
nenhum, evidentemente - isso é o óbvio
ululante -, nenhum trataria do assunto. O
Presidente está, inequivocamente, estimulando a proposta.
Sua Excelência vai começar a ter sua
autoridade gravemente afetada. Já a deixou
afetada por fatos menores.
Presidente é como a mulher de César:
não basta ser, tem que parecer também eticamente inatacável. O Presidente já não puniu alguns auxiliares acusados de envolvimento com empresas particulares. (Àquela
altura, um fato noticiado pela imprensa). O
Presidente já foi acusado de ceder ao fisiologismo. Mas, se cedeu, o fez por uma causa
maior, as tão necessárias indispensáveis reformas para o País.
Agora, no entanto, cederia por uma
causa menor, cederia em benefício próprio,
para se reeleger.

O Sr. Epiiacio Cafeteira - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Já lhe cedo o
aparte, Senador. Este discurso não é de agora, Senador Epitacio Cafeteira, estou relendo um pronunciamento meu, feito em 1O de novembro de 1995 está nos Anais do Senado, onde fui buscá-lo, lembrado pelo Senador José Eduardo Outra-, quando
começava-se a falar em reeleição. Estou relendo.
"Agora. no entanto, cederia por uma
causa menor, cederia em benefício próprio,
para se reeleger. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso não pode, não deve expor-se a isto. Sou membro do Partido de
Sua Excelência Penso que seria bom para
o País ter Fernando Henrique Cardoso por
mais quatro anos. Até entendo que, no íntimo, o Presidente, por estar adotando medidas impopulares - algumas dessas reformas são impopulares, ferem direitos e inte-

Maio 1997

resses de amplas camadas da população -,
tenha o desejo de mais quatro anos para colher os frutos dessas reformas e realizar o
governo com o qual sonha Acontece que o
preço a pagar será muito grande, será o preço da erosão da sua autoridade moral. Isto
Sua Excelência não pode fazer."

O_SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) (Fazendo
soar a campainha) - Senador Jefferson Péres, desculpe interrompê-lo, a Presidência prorroga a Hora
do Expediente a fim de que V. Ex" possa concluir o
seu discurso e para que possamos ouvir a comunicação inadiável de três Srs. Senadores.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Esse discurso,
repito, foi pronunciado em 1O de novembro de 1995.
Longe de me ouvir, a cúpula do Governo, naquela ocasião, ao que sei, fiCou irritada com o meu
alerta. Uma pena, porque fui profético. Não me sinto
nem um pouco feliz com isso, mas, infelizmente,
tudo o que previ está acontecendo.
Concedo o aparte ao Senador Epitacio Cafeteira, se S. Ex" ainda quiser me honrar com ele.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senador,
quero aproveitar para enaltecer o discurso de V. Ex",
cujo posicionamento sempre foi vertical. V. Ex",
mesmo pertencendo ao Partido do Presidente, teve
a coragem de fazer pronunciamento como este que
acaba de reler. Com o correr dos tempos, aprendemos muitas coisas. O Presidente da República, todos fazem questão de exaltar, é um homem sério,
honesto.
O SR. JEFFERSON PÉRES- Com certeza.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Mas me lembro,
porque assisti a um Presidente, também sério e também honesto, ter que dar um tiro no peito porque o
Palácio estava se enchendo de lama. Isso o Presidente Fernando Henrique tem que ter em mente
para evitar amanhã um sacrifício desse tipo. Sua Excelência tem que, em tempo, evit:fr· que envolvam
seu honrado nome em causas menores. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado também, Senador Cafeteira.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Cedo-lhe o
aparte, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jefferson
Péres, V. Ex" fez a recomendação própria de quem
se preocupa com o Presidente da República, com os
destinos de seu Governo e com eventuais abusos
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que quaisquer de seus partidários, sobretudo Minis- ·
tros,-poderiam estar cometendo na hora de defender
o destino do Governo, do próprio Presidente, quanto
ao direito de reeleição. V. Exª tem alertado, inúmeras vezes, para o que poderia ser o abuso do poder
de que dispõe o Chefe do Executivo caso viesse a
ter como meta a sua própria reeleição. Agora, o que
V. Exª previu está praticamente comprovado. É necessário que o Congresso Nacional tome as medidas necessárias para uma apuração em profundidade. Ontem, o ex-Presidente da Câmara, o Deputado
Luís Eduardo Magalhães, expressou com força o
seu sentimento junto à Executiva Nacional do seu
Partido, o PFL: "Alguém, aqui, tem alguma dúvida
sobre a autenticidade da gravação publicada na Folha?" E, logo depois, perguntou outra vez: •Alguém,
aqui; tem dúvida de que, se quebrarmos o sigilo
dele, iremos comprovar que ele quitou as suas dívidas no Banco?" Pelo que a imprensa informa, após
essas duas indagações, não houve contestação. Por
unanimidade, o PFL expulsou de suas fileiras dois
dos Deputados envolvidos. Hoje a Folha traz a informação de como o Deputado Ronivon Santiago, além
de ter aceito aquele recurso monetário, teria também
o direito de uma emissora de televisão estar funcionando em uma cidade do Acre, por intermédio de
um seu aliado que não teria recursos por si próprio
para isso. Ora, ontem, aqui, inúmeros Senadores,
seguindo-se à palavra do Líder Elcio Alvares, defenderam o Ministro das Comunicações. Este, ontem,
divulgou nota dizendo que nada de concreto havia
sobre o seu comportamento. Mas, hoje, a informação é de que houve uma ação concreta por parte do
Ministro das Comunicações, de seu Ministério, que
antecedeu a votação do direito de reeleição. É preciso que o Ministro Sérgio Motta seja o primeiro a se
dispor a vir ao Congresso Nacional, a essa comissão
de sindicância, a apoiar a Comissão Parlamentar de
Inquérito, para que, com todos os instrumentos necessários para ·a averiguação, possamos efetiva[Tlente saber o que aconteceu. Lembrando ainda que
o então Senador Fernando Henrique Cardoso foi
muitas vezes aqui crítico em relação à distribuição
de direitos de canais de televisão, quando, neste
Congresso Nacional, se decidiu sobre a emenda da
duração de mandato de Presidente da República.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado,
Senador Eduardo Suplicy. V. Exª tem razão, creio
que o Presidente da República deveria ser o primeiro a pedir uma CPI, deveria ser o maior interessado
em que isso fosse realmente apurado a fundo. lnfeliz'!lente, não sei qual é a sua avaliação, mas acho
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que o Deputado Delfim Netto disse hoje com ironia mas creio qiJe del[e~a ter dito com_ sededade: "Se o
Presidente quer apurar, então, que façamos a CPI."
O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V.Exª
um aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES- Ouço o Senador
Sebastião Rocha.
o-sr.seba!ltião Rocha - Senador Jefferson
Péres, aproveito para cumprimentá-lo e reconhecer
o exemplo retilíneo da conduta de V. Ext' na Casa.
Como já falado pelo Senador Epitacio Cafeteira, V.
Exª, mesmo sendo um parlamentar governista, tem
sabido distinguir o que é ético e o que extrapola a
ética e, assim, decidir, em cima desse seu discernimento, qual a cOnduta
vários ITKlmentos
por que passa o Senado. V. Exª confirma esse seu
posicionamento ao reafirmar a necessidade da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito
para apurar definitivamente essas denúncias. Não
de uma comissão da Oposição. Não quer a Oposição que seja instalada uma CPI das oposições,
como se elas devessem capitanear essa investigação; quer uma CPI de toda a Casa, de todo o Congresso Nacional, para o bem do Congresso Nacional
e até para o bem do Presidente da República. Para
salvaguardar a integridade da autoridade do Presidente da República, que- como diz V. Exª em seu
pronunciamento - pode vir a ser arranhada com o
prosseguimento da apreciação e votação da emenda
da reeleição na Casa. Cumprimento V. Exª por sua
posição. Sei que V. Exª está aqui honrando muito
bem o Estado que representa e servindo de exemplo
para o País com as posições que têm defendido na
Casa. E é um orgulho para todos nós, Senadores,
sinceramente,Senador govemísta ter ás posições que V. Exª tem. Não digo de independência,
pelo menos de defesa da integridade da Casa,
e da própria pessoa e da imagem do Presidenté da
República. Faz V. Exª, de fato, a defesa 'dÕ Governo
Federal e do Senado da República e é por isso que
cumprimento V. ~.J•fuit<? obrjgado.
O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Se_nador Sebastião Rocha.

correta nos

ver um

mas

Aqueles que são críticos e alertam os governantes deveriam se encarados como os amigos
mais leais, como os aliados mais leais do Governo.
Como disse há pouco, esse meu discurso, pronunciado há um ano e seis meses, foi recebido com
irritação em alguns círculos próximos ao Presidente;
~-lv~~~QID_zo_rnbaria em outros. Quem seria aquele
modesto e desconhecido Senador para fazer um
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alerta ao Presidente? Sua Excelência preferiu ouvir
outros assessores e políticos mais ilustres.
Infelizmente, o que prognostiquei está acontecendo. Lamentavelmente está acontecendo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Como há
três Senadores inscritos para comunicações inadiáveis, eu quero fazer um apelo a cada um deles para
que observem o limite de tempo de 5 minutos para
cada um, a fim de podermos dar início, dentro do horário regimental, à Ordem do Dia programada para hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para comunicação inadiável, por cinco
minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
comunicação inadiáveL Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero manifestar também a minha grande apreensão com o
surgimento das gravíssimas denúncias noticiadas
pela Folha de S.Paulo envolvendo nomes de Governadores, Deputados Federais e, já agora, de outras personalidades de relevo em nossa vida pública,
na armação de um vergonhoso esquema de corrupção visando à captação de votos em favor da Proposta de Emenda Constitucional da Reeleição.
Todos sabemos do péssimo conceito em que
são tidos os políticos, de um modo geral, e particularmente o Poder Legislativo, e ainda mais o Congresso Nacional.
Ainda bem que os apelos aos quais desejo juntar
o meu, com a maior veemência, surgem de toda parte,
dentro e fora do Congresso, no sentido não só da apuração, mas, sobretudo, da punição exemplar dos que,
porventura, venham a ser considerados culpados.
O Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, do alto de sua responsabilidade,
tomou, de imediato, a iniciativa de constituir uma Comissão de Sindicãncia, sob a coordenação do Corregedor daquela Casa do Congresso Nacional, para que,
no prazo improrrogável de sete dias, se apure a procedência das denúncias. Evidentemente, se todos ou alguns dos Parlamentares implicados vierem a serresponsabilizados, iniciar-se-ão, em caráter de urgência,
processes de c;assação dos seus respectivos mandatos eletivos, e de conseqüente suspensão dos seus direitos políticos, por um prazo determinado, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis, na espécie, a
cargo do Ministério Público Federal.
Inaceitáveis, no caso, seriam a omissão e a impunidade, num País onde a descrença popular na
condenação dos detentores do poder público e do
poder econômico já é grande demais.
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O Senhor Presidente d<l Rep(Jblica, Fernando
Henrique Cardoso._ por sua vez, já declarou que
qualquer auxiliar do seu Governo que, comprovadamente, venha a ser apontado como autor ou cc-autor de qualquer ato nesse processo de corrupção,
seria afastado do seu Governo. Não poderia ser outra a conduta de Sua Excelência nesta hora em que
a Nação cobra, rigorosamente: cada vez mais, uma
conduta ética dos seus homens públicos, ainda sob
os efeitos traumáticos, que tanto a abalaram, da CPI
de PC Farias e do processo de impeachment do exPresidente Fernando Collor.
Evidentemente, se a sindicãncia vier a apurar o
envolvimento, direto ou indireto, de Governadores ou
- de outras autoridades, federais ou estaduais, na tentativa ou na prática desses crimes, ter-se-á que considerar outras formas de apuração com vistas à punição,
também exE!fll)lar, daqueles que não são Parlamentares.
Espero e confio, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que tudo decorra nos termos do maior respeito às leis e à Constituição, dando-se aos acusados o sagrado direito da mais ampla defesa, contanto que preservemos a imagem do Congresso Nacional e sobretudo os princípios e valores da democracia representativa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Para
comunicação inadiável, concedo a palavra ao Senador José Serra.
V. Ex.1 dispõe de 5 minutos.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB- SP. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Sr.s Senadores, que relação poderia haver entre a possível criação da Associação de üvre
Comércio das Américas - a ALCA- e um remoto debate realizado durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos em 1992? A resposta é: tudo.
Nessa campanha, defrontaram-se, na televisão,
Albert Gore, candidato a vice de Cfintgo,.e Áoss Perot,
candidato presidencial independeríte. Perot manifestou-se contra o Tratado Comercial entre os l;stados
Unidos, o Canadá e o México, o famoso Nafta, que estava então sendo debatido no congresso norte-americano. Gore, a favor do Nafta, não moderou seus argumentos: 'o Nafta será mais importante para os Estados Unidos do que a compra da Luiziãnia'.
Como é óbvio, criou-se um grande mal estar entre os mexicanos, à sombra do lamento do ditador Porfino Diaz: "EI problema de México es que está muy lejos de dios y muy cerca de los Estados Unidos'.
Tendo Clinton vencido a eleição e conseguido
aprovar o Nafta em 1993, enviou Gore ao México em
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dezembro desse ano a fim de comemorar o resultado e, principalmente, como forma de obter desculpas
pela sua infeliz declaração de dois anos antes. Entendeu-se, porém, que o sucesso da viagem exigia
que algo mais fosse anunciado pelo vice-presidente,
partindo então, de algum assessor, a sugestão da
criação da Alca.
Feito o anúncio ficou o problema: o que lazer?
Depois da hesitação, decidiu-se na convocação dos
chefes de governo das três Américas em Miami, no
final de 1994, dias antes do presidente Itamar Franco encerrar seu mandato e de explodir a crise cambial mexicana.
Outro fato curioso, quanto ao Brasil, é que o
objetivo da cúpula de Miami nos pegou de susto. O
Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso,
acompanhando Itamar à Flórida, somente depois de
lá chegar é que tomou conhecimento do assunto e
da importância do compromisso que o Brasil era
chamado a assumir e acabou até certo ponto assumindo. E o Presidente Itamar não parecia especialmente informado sobre a matéria.
Apesar do acaso, do improviso e do susto, há
observadores, como o embaixador Rubens Ricúpero
que chegam a afirmar 'que o Brasil joga seu destino
na negociação da Alca, porque, dependendo de
como ela for conduzida ou concluída, as possibilidades de termos um projeto autônomo de desenvolvimento aumentarão ou se estreitarão de uma maneira muito mais dramática do que as conseqüências
das negociações globais' (refere-se à organização
mundial do comércio).
Um alerta desse tamanho, vindo de um embaixador altamente qualificado e experiente, sugere, no
mínimo, a importância de retermos algumas condições básicas da realidade comercial brasileira no contexto interamericano, a fim de avaliarmos melhor o
que está em jogo_

A Alca não é mercado comum
Para começar, corwém chamar a atenção para
úm oba-oba desinformado que insinuou-se junto a
opinião pública mais informada: muitos consideram
que o figurino da Alca será o do Mercado Comum
Europeu, com todas suas aconchegantes virtudes
para as economias menos desenvolvidas da região.
Mas não se trata disso. A Alca pertence ao gênero
das zonas de livre comércio, onde circulam mercadorias com razoável liberdade mas sem uma política
comercial comum em relação ao resto do mundo
nem mobilidade de fatores. Já a união européia,
além do livre comércio, adota uma política comum
para o resto do mundo (no estilo união alfandegária)
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e, acima de tudo, prevê a livre movimentação do capital e da força de trabalho dentro do seu perímetro.
Atente-se para o critério de 'livre movimentação
de fon;:a de trabalho' para entender o quanto a possibilidade da Alca está distante de um mercado comum:
imagine-se os Estados Unidos e o Canadá abrindo seu
território aos milhões de imigrantes elos milhares de
municípios 'Governador Valadares' espalhados por
toda a América latina imagine-se, também nas Américas, a canalização de caudalosos recursos a fundo
perdido dos países mais ricos, para investimentos em
infraestrutura das áreas e países menos desenvolvidos, corno se observa na união européia.

O Brasil nas Américas
É importante ter presente que, na essência, para
os Estados Unidos, a Alca é mais um objetivo político do
que econômico, pois os mercados elos países elo Nafta
equivalem a cerca de 87 por cento elo mercado hemisférico. Mesmo para os demais países da região, os Estados Unidos já são, de longe, o maior parceiro comerciaL
ls1D, aiás, evidencia uma assimetria conhecida, pois
para os países latinoamericanos o mercado norteamelicano é bem mais importante.. Assim, os Estados Unidos
absorvem 15 por cento das exportações dos países elo
Mercosul e 38,5 por cento dos demais países latinoamericanos (exceto México). Em troca, suas vendas ao Mercosul eqüivalem a tão somente 3 por cento de suas exportações totais; para o resto da América Latina (exceto
México) a proporção é de 3,7 porcento.
De todo modo, tanto quanto o fator económico
possa pesar, o alvo número um dos Estados Unidos é
o Mercosul, que detêm 10 por cento do mercado das
Américas, e dentro deste, o Brasil, que detêm dois terços do mercado da região correspondente. Ou seja,
para os Estados Unidos o sucesso económico da Alca
significa basicamente o acesso ao mercado brasileiro
e, não esqueçamos, às fatias elos mercados fatin9americanos hoje ocupados pelo Brasil. É para esses
países (exclusive o México) que se destinam 29 .por
cento das exportações brasileiras, propo~o.maior da
que é destinada à união européia (27 por cento) ou
aos Estados Unidos (19 por cento). Somente para a
América elo Sul, 80 por cento das exportações brasileiras são de produtos rnanulaturados.
São constatações relevantes, pois, na concepção do governo norteamericano, o acordo da Alca deveria revogar todas as preterências previstas nos acordos bilaterais, multilaterais ou regionais existentes, inclusive o Mercosul. Existem hoje cerca de 110 acordos
comerciais entre os países da América elo Sul (mais o
México) - os quais beneficiam SOOk elo comércio negociado da região. O que aconteceria diante elo chamado
'borrón y cuenta nueva• (apagar a lousa e começar de
novo) que os Estados Unidos defendem?
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Aliás, sendo o personagem latinoamericano
mais importante na negociação da Alca, o Brasil é
também o país da região cuja estrutura económica é
a menos complementar em relação à dos países do
Nafta. O Brasil não se realizará, como o Chile (cujo
PIB é menor do que o da cidade de São Paulo) vem
fazendo, com grande sucesso, como economia essencialmente primário-exportadora. Tem ainda, apesar da convicção ou desejo contrário de alguns, a
pretensão de possuir uma indústria diversificada e
eficiente, que há tão só 15 ou 20 anos, acreditem,
era a maior e a melhor do finado terceiro mundo.
Isto não significa, evidentemente, que o país
não possa encontrar seu caminho para estreitar
suas relações comerciais com a área do Nafta de
uma forma dinâmica. Mas o encontro e a pavimentação desse caminho em relação ao Brasil exigem
muito mais comedimento, esforço e cooperação recíproca dos parceiros do que para qualquer outro país
de fora do Nafta.
A abertura brasileira
O Brasil está a vontade para aproximar-se com
cautela da Alca e, sobretudo, do cronograma que se
pretende. não tem motivo para nenhum complexo de
inferioridade em matéria de liberalismo comercial, pois
nesta década realizou um dos mais rápidos, drásticos
e massivos processos de abertura de que se tem registro em países mais industrializados. Por iniciativa do
Governo Collor, de 1990 para cá foram desmontados
todos os controles quantitativos sobre as importações
- !atar crucial para a abertura econômica - e, paralelamente promovida uma forte rebaixa tarifária Entre
1987 e 1990 a tarifa média já havia caído de 51 para
32,2 por cento. Desde então a queda foi até 12,1 por
cento, com estimativas preliminares. A tabela abaixo
nos fornece um quadro comparativo das estruturas tarifárias de alguns países ou blocos:
Países
União Européia
Estados Unidos

Tarifa Média
(Porcentaaem)
7,1
5,1

Japão
Coréia

17,3

Brasil

12,1

Argentina
Chlie
Colombia

13,4
11,0
13,4

México
Peru

16 3

17,9

12,0
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Assim, a tarifa média Brasileira é inferior à do
Japão e da Coréia, levemente inferior à da Colômbia
e da Argentina e pouco superior à do Chile, cuja
economia é tida como escancarada ao exterior.
Mais ainda, se levarmos em conta os impostos
à importação efetivamente pagos, a tarifa média real
no Brasil será ainda muito menor do que a alíquota
média: cerca de 7 por cento (em 1996), Sem dúvida
uma das mais baixas do mundo. Por que é8sa diferença? Fundamentalmente graças aos regimes especiais de importação existentes, da Zona Franca de
Manaus, da Aladi e do Mercosul bem como à redução para os fabricantes de veículos e montadoras.
Aliás, o ímpeto da abertura foi tão grande que
o Brasil - perseguindo objetivos políticos compreensíveis - não hesitou em fazer concessões aos parceiros do Mercosul, ao admitir um "regime de adequação" que eliminou alguma das vantagens iniciais
da economia brasileira sobre as outras. Também
aceitou submeter-se, no âmbito do Mercosul, à chamada TEC (farifa Externa Comum), que, além de
envolver impostos de importação menores dos que
os apresentados à Organização Munãlal do Comércio (OMC), obedeceu a critérios de interesse não exclusivamente nacional e, na prática, diminuiu dramaticamente o raio de manobra para a adoção de uma
política comercial mais autônoma.

Não há retrocesso
Além da eliminação dos controles quantitativos,
da rebaixa tarifária e das concessões no âmbito do
Mercosul, a abertura comercial brasileira pelo lado
das importações (inclusive turismo) foi estimulada
pelas políticas de câmbio e juros adotadas a partir
da estabilização do plano real, que, por sua vez, inibiram a expansão das exportações.
Particularmente em relação aos Estados Uni-dós, graças à abertura e à retomada do crescimento
sustentado. No Brasil entre 1992-1.~.nos5as im. portações aumentaram 5 vezes mais do que nOssaS
exportações (137 contra 32 por cento). A partir de
1995 e pela primeira vez desde 1980 os Estados
Unidos passaram a obter caudalosos superávits comerciais com o Brasil.
Algum Senador bem informado e adepto incondicional do rwre comércio pode estar perguntando, a
esta altura, se, embora significativa, a política de abertura não estará sofrendo um retrocesso. Lembrará, por
exemplo, do aumento da alíquota na importação de
eletrodomésticos, do regime autornotriz e das limitações ao crédito às importações. Quero assegurar a esse
__!>eoador:..que de modo algum essas medidas configu-
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ram um retrocesso geral na abertura deflagrada por
Collor e Zélia Cardoso de Mello.
Preliminarmente, lembrem, Senhores Senadores, a abertura foi lançada no início dos anos 90 sob
uma taxa de câmbio efetiva (e prevista) muito menos
apreciada do que a prevalecente desde o segundo
semestre de 1994. Segundo, no caso dos eletrodomésticos, as alíquotas aitas não tiveram o efeito de
inibir as importações, como aliás nossa balança comercial mostra, mas sim de deslocá-las parcialmente
para a Zona Franca de Manaus (como importação
de produtos acabados ou apenas desmontados, o
que dá quase na mesma), onde as alíquotas do imposto à importação eqüivalem a menos de um sexto
das vigentes para o resto do país e cujas vendas no
mercado doméstico são isentas de impostos de renda, IPI, e parcela do ICMS.
Quanto ao regime automotriz, o Brasil não fez
mais do que reproduzir o modelo argentino (e, de forma mais moderada, o mexicano, que era e continua
sendo muito mais fechado do que qualquer outro na
América latina). Sem tal regime (que é transitório), seria inviável o padrão de integração comercial previsto
para o Mercosul. De mais a mais, faz parte desse regime uma drástica redução de alíquotas de importação
de componentes e bens de capital, de modo que, na
prática, ele envolve mais investimentos e uma abertura
maior do setor.· Implica, por exemplo, um expressivo
aumento das exportações norteamericanas no ramo
automobilístico para o Brasil.
Por fim, não está demais lembrar que a restrição de crédito às importações não é uma medida es~
sencialmente comercial mas financeira, evitando importações contratadas não porque o produto estrangeiro tivesse melhor qualidade ou menor preço, mas
exclusivamente como expediente para formação de
capital de giro, graças à distorção dos juros domésticos, excessivamente elevados face aos internacionais. Quem é a favor do Proex, programa destinado
a proporcionar juros i.!ltemacionalmente competitivos
aos exportadores brasileiros, obviamente concordará
com a decisão do Governo de tentar estabelecer isonomia financeira também no caso das importações
vis a vis a oferta doméstica.
Mas o leitor pode ainda ficar mais tranqüilo: a
abertura comercial brasileira não foi acompanhada
pela introdução generalizada de barreiras não tarifárias às importações - cotas, tarifas adicionais, normas restritivas, etc.
Estas são, ao que parece, uma especialidade
do primeiro mundo, que perturba seriamente a performance econõmica brasileira. Como tenho insistido
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sempre: as dificuldades do balanço de pagamentos
brasileiro, que atrapalham nosso desenvolvimento,
devem ser atribuídas ao fraco desempenho de nossas exportações. A ampliação das importações de
bens do exterior (sem subsídios, é óbvio) é positiva
para o bem estar, a eficiência e a afirmação da estabilidade da economia.

Sem contrapartida
A propósito, cabe lembrar que a política de
abertura comercial brasileira, do mesmo modo que
em outros países latinoamericanos, foi eminentemente unilateral - ou seja, não foi acompanhada
por um alívio das restrições dos principais mercados
consumidores, localizados nos países desenvolvidos
da OCDE. Hoje, essas restrições representam precisamente um dos obstáculos principais à velocidade
de implementação da Alca.
Com razão, o Governo brasileiro argumenta que
a implantação do livre comércio nas Américas exige,
numa primeira etapa, a eliminação (total ou substancial) das barreiras não tarifárias impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações do Brasil e de outros
países e que contrariam os princípios da OMC. Ou
seja, tal remoção seria feita sem concessões do nosso
lado, simplesmente porque elas já foram feitas- as tarifas estão baixas e os controles quantitativos foram eliminados. A prova de efetividade dessa abertura é que
o déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos
passou a crescer rapidamente.
Os exemplos de restrições são abundantes e
podem ser obtidos a partir de levantamentos feitos
pelo MICT e pelo ltamaraty.
1. Quotas tarifárias são aplicadas à numerosas
exportações de alimentos brasileiros - p~utos lácteos, tabaco, atum, produtos que contêm álcool eblico ou açúcar. Acima da quota, aplica-se sobretàXa.
2. Barreiras sanitárias e fitossanitárias proíbeln a
importação de carne bovina e suína, bem-cori1o a maioria das frutas e vegetais brasileiros. aos produtos permitidos são exigidas licenças prévias de importação.
3. O suco de laranja brasileiro paga tarifa de
quase 9 dólares por litro; em 1995, o eqüivalente ad
valorem da tarifa alfandegária norte-americana era
40 por cento.
4. As importações de açúcar dos estados unidos
estão submetidas a quotas tarifárias. além disso, há
um sistema de preferências que concede isenção de
tarifa aos países latino-americanos e caribenhos, mas
o brasil é o único que não tem direito a tal isenção.
5. Até meados dos anos 80 o brasil era o maior
exportador de etanol para os estados unidos - mas foi
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exduído do mercado pelo aumento de 1arifas e a
concessão das preferêr.cias a outros países (Israel,
Caribe).
6. Abrangendo 89 por cento de suas importações de téxteis, os estados unidos impõem quotas
globais e específicas por produto, inclusive os provenientes do brasil. só no ano de 2005, tais restrições
serão revisadas de acordo com o regime da OMC.
7. Além do suco de laranja, vários outros produtos de interesse do brasil (calçados, artigos de
couro, fumo, têxteis e produtos siderúrgicos) se defrontam com tarifas ainda muito altas.
8. Subsídios concedidos pelos estados unidos
para a exportação de produtos agrícolas, a título de
contrabalançar os subsídios europeus, terminam
representando concorrência desleal para produtores
brasileiros de milho e afetando negativamente nossas exportações para terceiros países, como é o
caso do frango e do óleo de soja.
9. Nos estados unidos, os procedimentos de
antidumping e direitos compensatórios, baseados
em discutível metodologia de cálculo de custos e de
subsídios, bem como na utilização indiscriminada do
critério oa "melhor informação disponível" (best ínformation available), atingem grande número de produ·
tos brasileiros. esses são instrumentos, aliás, pouco
utilizados pelo brasil. além disso, os estados unidos
são o único país do mundo que contabilizam supostos subsídios implícitos na privatização de empresas
estatais.
1O. Os estados unidos exigem que toda a frota
de pesca de camarões brasileira (e não apenas
aquela envolvida em exportações para os EUA) adote equipamentos que evitem pescar, junto com os
camarões, tartaruguinhas. praticamente não se deu
nenhum tempo para adaptação.
11. Em 1990 os estados unidos estabeleceram
d"lferença entre a gasolina doméstica e a importada.
o brasil e a Venezuela reclamaram e ganharam na
OMC mas a adaptação à decisão levará incertos 15
meses, no mínimo.
12. O acesso ao mercado de compras governamentais norteamericano é difícil. O buy american
act ("compre americano") nas suas versões nacional
e estaduais proíbe adquirir bens e serviços de fornecedores estrangeiros, impõe requisitos de fabricação
local e diferenciais de preço da ordem de 6 por cento
(que podem atingir até 50 por cento, no caso da defesa). além disso, o congresso norteamericano utiliza largamente dispositivos que obrigam à compras
nacionais, mediante apropriações orçamentárias
para programas de transporte, telecomunicações,
energia e água.
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13. Discrimina-se contra bancos estrangeiros
que pretendem operar como bancos comerciais nos
EUA. os estados norte-americanos discriminam contra seguradoras estrangeiras e cobram impostos adi"cionaissobre següros de addi:mtes é bônus de indenização e seguros de vida
14. Há fimitações para investimentos estrangeiros em telecomunicações (limitados a 20 ou 25 por
cento do capital das empresas) e companhias aéreas
norteamericanas (limitados a 49 por cento do capital).
proíbe-se também a prática de cabotagem por navios
construídos ou reconstruídos fora dos EUA. emenda
de 1988 permite que o presidente norteamericano suspenda qualquer operação de investimentos estrangeiros que julgue lesiva à segurança nacional - tudo em
conflito com o código de liberalização de capitais, da
OCDE e o acordo sobre investimentos relacionados
com o comércio (trims) da OMC.
Mudanças por etapa.
Os exemplos citados ilustram bem a exigência
(que o governo brasileiro defende) de que a maior liberalização do comércio hemisférico inclua, em sua
primeira etapa, a ampliação do acesso aos mercados mediante a eliminação de restrições quantitativas e barreiras comerciais não tarifárias. com clareza, a reforma tarifária só deveria ser efetiva em etapas posteriores, até porque:
1. Existem os prazos e condições do Mercosul
- a tarifa externa comum só será completada no início do próximo século.
2. A redução tarifária até agora, no brasil, foi
bastante acentuada e rápida, sem que outros "fundamentos" da economia já tenham chegado ao estágio favorável desejado. com outra reforma tarifária,
num prazo curto, mergulharíamos numa espécie de
revolução permanente cujo irrealismo ou inefiCácia
seriam dignos da quarta internacional trotskista.
3. Mais ainda, outra vez daría_!!!o.S um 'passo
unilateral em matéria comercial. o góvemo Clinton já
avisou que não abrirá o mercado norteamericano
para os países do pacífico asiático (APEC), em cujas negociações também está envolvido. por que
aluaria de modo diferente em relação às Américas?
além disso, Clinton não pediu ainda ao congresso
norteamericano para iniciar as negociações comercais exigidas pela Alca. faltando-lhe o chamado •caminho rápido" (fast track), as negociações eventualmente feitas não virariam obrigações. por que teríamos de fazer o oposto?
Outra orientação que o brasil deveria defender
tem a ver com o método do acordo. neste caso, é in-
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conveniente o método do salame - ou seja, a' ALCA
iria tomando consistência segundo entendimentos
parciais que os estados unidos iriam desenvolvendo
sucessivamente com um ou outro país (ou grupo de
países), fatia por fatia. não é preciso ser um maquiavel e nem sequer um mosca para identificar a óbvia
vulnerabilidade desse método do ponto de vista da
região latino-americana em seu conjunto, do Mercosul e especialmente do brasil. o método correto seria
outro: o acordo só valeria se todos os países o aceitassem integralmente a ao mesmo tempo. é o que
no diplomatiquês de Washington já foi batizado de
"single undertaking•.
O erro dos extremos,

À esta altura e para concluir, convém alertar
para duas posturas contraditórias (e ambas insatisfatórias) diante dos dados e das considerações anteriores. uma delas, tende a enfatizar, a propósito das
dificuldades do balanço de pagamentos do país,
principal obstáculo à aceleração do desenvolvimento
brasileiro, a predominância dos obstáculos externos
ao crescimento de nossas exportações. diga-se de
passagem que os obstáculos apontados no caso
dos estados unidos poderiam ser fartamente enriquecidos com listas de entraves existentes na união
européia ou no sudeste asiático.
Repousar nessa explicação, porém, constituiria
um eno na estratégia do comércio exterior brasileiro,
que exige, por certo, romper barreiras externas mas
também superar poderosos obstáculos domésticos, relacionados com o binômio câmbio-juros, produtividade,
•custo brasil" ~nclusive custos financeiros) e a qualidade e competência de nossa política comercial.
Aliás, não nos iludamos: em certa medida, nossas cautelas em matéria de acordos comerciais externos também se devem à nossas dificuldades conjunturais domésticas, de uma economia que foi bem estabilizada do ponto de vista dos movimentos de preços,
mas que ainda tem muito por fazer para financiar a elevação de sua taxa de investimentos e solidifiCar as
condições do seu balanço de pagamentos.
A outra postura- simétrica à anterior- enfatiza
unicamente os fatores domésticos e menospreza as
condições externas, não apenas os obstáculos impostos pelos parceiros comerciais, mas também a
relevância dos acordos internacionais, hoje com
imenso potencial tutelar sobre as políticas domésticas. graças à contaminação por essa perspectiva e
em meio às crises políticas e econõmicas (superinflação, estagnação) foi que o brasil descuidou-se
(não obstante os esforços do ltamaraty) na fase final
da rodada Uruguai, que conduziu à fundação da
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OMC. na área econõmica dos sucessivos governos
brasileiros, a política comercial externa foi sempre
relegada à um status de segunda classe. e em matéria de •ouvir-se· a sociedade (empresários e sindicatos) como é feito à saciedade pelos países comercialmente dinâmicos, nunca passamos de formalidades, dos rapapés e dos resmungos recíprocos.
Nos anos recentíssimos, porém, as coisas começaram a mudar para bem melhor. só temos de
andar mais depressa ainda, a fim de não irmos para
trás ou ficarmos no mesmo lugar, como o coelhinho
no país da Alice.

Durante o discurso do Sr. José Serra,

o Sr. Geraldo Melo, 12 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Antes de dar a palavra ao Senador Romero Jucá,
tenho que chamar a atenção para uma advertência
que me foi feita pelo Senador Presidente José Sarney. S. Exll me disse que, quando presidia o Sena·
do, até há pouco tempo, fazia cumprir a Ordem do
Dia no horário certo. E, nesse ponto, S. Ex& tem absoluta razão, em relação a esse período em que es·
tou presidindo a Casa.
Daí por que nós vamos, a partir da próxima semana, iniciar a Ordem do Dia às 15h30min, com
uma tolerância máxima de 15 minutos; portanto, no
máximo às 15h45min, entraremos na Ordem do Dia.
Hoje, por exceção, vamos continuar com os três oradores inscritos _para_ não parecer uma discriminação.
. Mas aadVertêneia doPresTdente José Sarney é justa, e a recebo com humildade para cumprir.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- AR. para uma
comunicação inadiável. Sem revisão-dó ·arador.) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, serei breve.
Na semana passada. vim à tribuna para registrar a
minha preocupação em relação à proposta de portaria interministerial do Governo Federal, por intermédio do Ministério Extraordinário de Política Fundiária,
que previu a mudança dos índices de produtividade
das terras brasileiras.
Esse estudo era extremamente perigoso e, a
meu ver, funcionaria como instrumento de ampliar o
conflito no campo. Segundo dados obtidos pela CNA
em seus estudos, essa nova proposta reduziria o índice de terras produtivas de 28% para apenas 1O%
do território nacional.

--------~--~
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Pois bem, da tribuna fiz um apelo ao Ministro
Arlindo Porto e também ao Presidente da República.
Hoje comunico à Casa que o Presidente da República, em entrevista à Rádio Eldorado, textualmente recriminou o estudo feito pelo Ministério Extraordinário
da Política Fundiária. Sua Excelência disse:
documento feito por técnicos de terceiro escalão encerra a polêmica provocada pela divulgação do projeto".
O Presidente diz ainda que o estudo é um absurdo e que efetivamente não será cumprido pelo
Governo, porque é extremamente perigoso.
O Ministério da Agricultura, nas palavras do
Presidente, já reconheceu o absurdo. Para o Presidente, essas propostas são feitas em gabinetes, por
pessoas que nunca puseram o pé na terra.
Portanto, Sr. Presidente, por um dever de justiça, devo registrar que o Presidente Fernando Henrique...
O Sr. Pedro Simon - V. ExA não convocou o
Ministro da Agricultura para vir a esta Casa?
O SR. ROMERO JUCÁ- Convoquei, ontem, o
Ministro da Agricultura e o Ministro Extraordinário da
Política Fundiária. Por um dever de consciência,
devo dizer que mantenho a convocação, porque
acho que a portaria precisa ser reestudada.
Registro que o Presidente da República, pes·
soalmente, tomou posição sobre a questão exalamente para colocar os pontos no "is".
Era essa a colocação que queria fazer à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho,
como líder.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, lideranças do PMDB, reunidas ontem
à noite, resolvE!ram manifestar integral apoio à decisão
do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Michel Temer, no sentido do estabelecimento de uma
. Comissão de Sindicância para apurar as denúncias do
envoMrnento em corrupção de Deputados, Governadores e outras autoridades.
Entendemos, Sr. Presidente, que a medida do
Presidente da Câmara dos Deputados foi acertada.
Em primeiro lugar, qualquer acusado tem direito à
defesa, e há que se fazer a sindicãncia para apurar
a procedência das acusações. Por outro lado, o assunto diz respeito à imagem da Câmara dos Deputa·
dos e do Congresso Nacional.
A direção partidária resolveu que, na próxima
quarta-feira, fará uma avaliação - já que a Comis·
são vai se reunir e tem piCIZo-até terça-terra - para
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ver se se solidariza ou não com a constituição de
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Entendemos que esse ainda não é o momento;
agora é hora 9e apurar. de verificara procedência Caso
a procedência exista, o PMDB manifestará publicamente seu apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Era esse o registro que desejava fazer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo
Outra
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco PT/SE. Como_ Líder. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, uso esse horário
de Liderança pelo tempo de cinco minutos, para manifestar o nosso apoio ao Governador do Distrito Federal, Sr. Cristovam Buarque.
De forma muito estranha, alguns setores seja do Governo, seja da imprensa - acusam o Governador e a Polícia do Distrito Federal de conivência ou de cumplicidade em relação à ocupação feita
ontem pelos participantes do movimento Grito da
Terra que estavam no Ministério do Planejamento.
Não vou discutir o fato em si. Cada um tem o direito
de ter a sua opinião. No entanto, não admitimos que
venham, a partir desse episódio, responsabilizar o
Governador e sugerir inclusive intervenção na Polícia Militar do Distrito Federal.
Quando da manifestação do Movimento dos
Sem-Terra, o Governo Federal preocupou-se em solicitar ao Governador que fosse montado um esquema
de segurança na Esplanada dos Ministérios para evitar
qualquer problema. Tudo foi feito, e - todos acompanhamos - não houve incidentes. No entanto, em relação ao Grito da Terra, a impressão que se tem é que o
Governo Federal, pelo fato de esse movimento ser comandado pela Contag, que é presiárda por um filiado
do PSDB, Sr. Francisco Urbano, esperou que não houvesse problema algum. Pensou o Governo que, pelo
fato de o Sr. Francisco Urbano ser do P~QB.- nãÓ precisaria solicitar nenhuma segurança especial.
Aconteceu o que vimos, numa demonstração
muito clara de que até as bases do PSDB não estão
satisfeitas com o Governo Federal. E agora se vem dizer que a culpa foi do Governador, como se fosse possível o Governador colocar cinco ou seis camburões
estacionados na porta de cada ministério. Se S. Ex' fizesse isso, possivelmente iriam dizer que estava querendo tomar o poder em Brasília pela força das armas.
O Governador do Distrito Federal vem cumprindo as suas obrigações constitucionais de zelar pela
segurança no Distrito Federal. Não vamos aceitar
essas pressões ou insinuações, até inconstitucio-
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nais, de intervenção na Polícia Militar, principalmente quando episódio como esse aparenta muito a tentativa de desviar a atenção do assunto que está colocado hoje na ordem do dia, que é exatamente esse
imbróglio relacionado à compra de votos para a votação da reeleição.
Ontem, inclusive, o porta-voz informal do Presidente da República, Sr. Arnaldo Jabor, que,
como porta-voz, é um grande cineasta, chegou a
dizer que a 'Polícia não desce o cacete porque
tem medo de ser chamada de fascista'. Ao falar
isso, sugere que a prática da Polícia, independente
de ser chamada de facista, devesse ser, a priori, a
de descer o cacete.
Ressalto ainda que, ao contrário do que ocorreu em diversas outras ocupações de órgãos federais em outros Estados, a desocupação deu-se de
forma pacífica e ordeira, em apenas um dia. Isso é
uma demonstração de que o Governo do Distrito
Federal preocupa-se sim e vem cumprindo sim as
suas obrigações constitucionais de garantir a segurança aqui nesta cidade. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercício, Senador Romeu Turna.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 89, DE 1997

Estabelece preferência para o processo e os julgamentos judiciais dos crimes
que menciona e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O processo e o julgamento judiciais dos
crimes de responsabilidade e dos crimes funcionais
e por ato de improbidade administrativa terão, em
qualquer juízo ou tribunal, preferência sobre os demais feitos em tramitação, não se admitindo, salvo
grave prejuízo a terceiros não implicados e mediante
justificativa inquestionável do Magistrado, qualquer
excesso de prazo.
Art. 2 2 O desatendimento da preferência constitui infração do disposto nos incisos I e 11 do art. 35
da Lei Complementar n2 35, de 14 de março de
1979, puníveis na forma dos arts. 43 e 44 da mesma
Lei Complementar.
Art. 3 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Os crimes de responsabilidade e os crimes funcionais cometidos pelos agentes públicos têm sido
encarados com displicência pelas autoridades res-
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pensáveis, em todos os níveis. Não atingindo, em
princípio e individualmente, a ninguém, são vistos
como de responsabilidade geral e, sendo assim, de
ninguém, afinal de contas.
Casos e casos de processos-crimes contra a
Administração Pública se arrastam por anos e anos,
são suplantados por novos processos que se instalam, transitam de uma instância para outra e, finalmente, caem no esquecimento e são arquiva<fos por
decurso dos prazos legais.
O ladrão de galinha vai para a cadeia. Os que
se apropriam de milhões - bilhões, quem sabe? dos cofres públicos continuam soltos, gozando as
delícias proporcionadas pelo dinheiro que, sendo de
todos nós, não é de ninguém, propriamente.
Os casos se sucedem, com uma freqüência
cada vez maior e continuamos a assistir à impunidade. Entre os mais recentes podemos relacionar o
caso Collor-PC, o dos Anões do Orçamento, o dos
Precatórios, que ainda nem foi conclu[do no Senado,
e já surgiu mais um: o da compra de votos para
aprovação do instituto da reeleição. Onde estão os
responsáveis apontados pelas CPI Collor-PC e do
Orçamento? Desfrutando, tranqüilamente, dos recursos subtraídos aos cofres públicos. E; ainda, a escarnecer de nós que, pagando os pesados tributos
que nos assaltam, cobrimos os rombos por eles causados aos cofres públicos.
É necessário, é imprescindível, é urgente que
ponhamos cobro, de vez, a essa situação de incúria e desleixo com que vimos encarando essa situação de impunidade, caldo de cultura e ideal
para o surgimento de casos de corrupção cada
vez mais ousados e mais dispendiosos para o cidadão comum. Sua paciência, certamente, já esta
a ponto de se esgotar. E a História nos ensina o
que costuma acontecer, em tais casos .••.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CfTAOA•• -

LEI COMPLEMENTAR N2 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
••••••n••••••••••••••••••••••••"'"••••••u••••••n••••U'"•••••••••••••••••••••••••••

Art. 35. São deveres do magistrado:
I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
11 - não exceder injustificadarnente os prazos
para sentenciar ou despachar;

-----------------
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Art. 43. A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de negligência
no cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 44. A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no
de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave.
Parágrafo único. O juiz punido com a pena de
censura não poderá figurar em lista de promoção por
merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.

(A Comissão de Constftuição, Justiça
e Cidadania -decisão tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto será publicado e depois remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador
RomeuTuma.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 65, DE 1997

Cria no Senado Federal a Comissão
de Agr-icultura, Abastecimento e Reforma
Agrária.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 Os arts. 72,
e 83 do Regimento Interno do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes alterações:

n

"Art. 72. As Comissões Permanentes,
além da Comissão Diretora, são as seguintes:
1) Comissão de Assuntos Econômicos
-CAE
2) Comissão de Assuntos Sociais CAS
3) Cóinissão de Constituição, Justiça e
Cidadania - CCJ
4) Comissão de Educação- CE
5) Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional - CRE
6) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- CI
7) Comissão de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária - CAR. •
"Art.
A Comissão Diretora é constituída dos titulares da Mesa, tendo as demais
comissões permanentes o seguinte número
de membros:

n.
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a) Comissão de Assuntos Econômi:xls, 27;
b) C?I'Tlissão deAssuntos Sociais, 29;
c) Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, 23;
d) Comissão de Educação, 27;
e) Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, 19;
f) Comissão de Serviços de infra-Estrutura, 23;
g) Comissão de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, 19.
§ 12 ...................................................... .
§ 22 Cada Senador poderá integrar três
comissões como titulares e duas como suplente."
"Art. 83 Cada senador, exceto os
membros da Comissão Diretora, poderá in- -- tegrar, como suplente, até duas Comissões
Permanentes. •
Art. 22 O art. 105 passa a viger com a seguinte
redação:
"Art. 105. À Comissão de Agricultura,
Abastecimento e Refonna Agrária compete
opinar sobre proposições pertinentes aos
seguintes assuntos:
I - Direito Agrário, organização do ensino agrário, alienação e concessão de terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares, aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física
ou juridica estrangeira;
li - Planejamento e execução da política agrícola, agricultura, pecuária, . silvicultura, abastecimento, comercialização e fiscalização de produtos e insumos, investimentos
e financiamentos agropecuários; coOperativismo e associativismo rurais; empregos e
renda; tributação da atividade-rtJml;
_
III - Definição da pequena e ·média
propriedade rural; estrutura fundiária; uso e
conservação do solo e das águas; reforma
agrária e colonização."
Parágrafo único. O art. 105 do Regimento lntemo do Senado Federal atualmente em vigor, bem
como os demais artigos, serão renumerados.
Art. 32 Fica suprimido o inciso li do art. 99, do
Regimento Interno do Senado Federal, renumerando-se os demais incisos.
_
Art. 42 E-Sta -Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Art. 5" Revogam-se as disposições em centrário.
Justificação
Estimativas do FIBGE em fevereiro de 1997 indicam que o aumento da área plantada em relação a
1996 foi modesto, da ordem de 1,62"/o. Culturas importantes como arroz, algodão, café, cana-de-açúcar, apresentaram redução de área, enquanto culturas como feijão e soja apresentaram pequenos au- ·
mentes. As mesmas estimativas indicam possibilidade de acréscimo ou manutenção da produção, baseadas no crescimento da produtividade.
Entretanto, o aumento da produção com base
na produtividade é um processo de longo prazo, pois
implica melhor utilização dos recursos disponíveis,
adoção de tecnologia mais eficientes, existência de
uma política pública de longo prazo que permita investimentos no setor.
Indicadores do PIB demonstram que as taxas
acumuladas nos quatro trimestres de 1996 foram reduzidos, mas positivas para a agricultura, respectivamente, 0,55%, 0,18%, 2,25% e 3,12%. No mesmo
período, as taxas acumuladas do PIB para o setor
da lavoura foram de -9,06%, -5,76, -1,93 e -{),79;
para o setor pecuário, as taxas foram de 11 ,26%,
9,44%, 8,02"/o e 7,80%. Ou seja, apenas o crescimento da produção animal impediu resultados negativos para a agricultura como um todo.
Os dados acima exemplificam o quanto a agricultura constitui-se num setor complexo, com uma imensidade de problemas acumulados ao longo dos anos,
que prejudicam não apenas seu desenvolvimento, mas
o crescimento do País como um todo. Mu~os desses
problemas exigem a contribuição do Legislativo, tanto
na produção de legislação adequada, quanto no exercício de sua atividade fiscalizadora
Exemplo dos muitos problemas enfrentados
pelos agricultores é o seu relacionamento com o seter financeiro, pois, e111 que pese o esforço do Legislativo, inclusive através de Comissão Parlamentar de
Inquérito em 1993, a política de crédito rural ainda é
obje~o de medidas de caráter conjuntural, não existindo uma política definida de médio prazo para o seter agropecuário.
Pesquisa junto aos bancos de dados do Senado Federal em 19-3-97 indicou que 398 projetes sobre agricultura estão em tramitação nas duas Casas
- um volume bastante expressiva, especialmente se
considerarmos a situação delicada em que se encontra o setor. Esse fato demonstra que o Legislativo tem interesse pelo setor agrícola e que a existên-
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cia de uma Comissão Permanente poderia dar maior
agilidade às propostas dos parlamentares.
Atualmente, os assuntos referentes à agricunura são tratados na Comissão de Assuntos Económicos - CAE, que, pela importância e atualidade dos
temas que aborda, apresentajntensaatjyidade. Uma
breve análise dos trabalhos indica que em 1995 foram realizadas 54 reuniões, distribuídas 245 matérias e relatadas 135. Também foram real~d()s 28
eventos, tais como audiência ou depoimentos, dos
quais apenas dois, em 6-4-1995, sobre o endividamento dos agricultores e comercialização das safras,
e, em 26-10-1995, sobre as relações entre o SIPAM
e ações agropecuárias, diziam respeito ao setor
agrícola.
O RQS 201/95 criou uma comissão temporária
interna para elaborar e apresentar projeto de resolução reformando o Regimento Interno do Senado Federal. A Comissão concluiu seus trabalhos elaborando o PRS 66/95, que está tramitando na CCJ.
Considerando que o referido projeto de resolução
até este momento não foi apreciado, julgamos oportuna que a proposta de criação de uma Conissão de
Agricultura seja considerada, com a máxima urgência,
pois a situação do Setor Rural exige uma presença
mais eficiente por parte do Legislativo, quer no papel
legislador, quer na atribuição fiséallzadora
.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Senador Osmar Dias.

Regimento Interno do Senado Federal
Art. 72. As comissões permanentes, além da
Comissão Diretora, são as seguintes: (*)
1 - Comissão de Assuntos Econômicos - CAE
2 - Comissão de Assuntos Sociais- CAS
3- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ·
··
·· · ·
4- Comissão de Educação - CE--5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional - CRE
6 -Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- Cl
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos
titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
a) Comissão de Assuntos Económicos, 27;
b) Comissão de Assuntos Sociais, 29;
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,23;
d) Comissão de Educação, 27;
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e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, 19;
f) Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 23.
§ 12 O membro da Comissão Diretora não poderá fazer parte de outra comissão permanente.
§ 2 2 Cada Senador somente poderá integrar
duas comissões como titular e duas como suplente.
ArL 83. As comissões permanentes, exceto a
Diretora, terão suplentes em número igual ao de titulares.
Art. 99. À Comissão de Assuntos Econômicos
compete opinar sobre proposições pertinentes aos
seguintes assuntos:
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Governo do Estado de Sergipe referente a operação
de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de
onze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos reais, cujos recursos serão utilizados como
contrapartida de recursos no âmbito do Convênio de
Financiamento firmado com o Banco do Nordeste do
Brasil - BNB para o Programa de ~ção para o Desenvolvimento Turístico do Nordeste do Brasil Prodetur.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Hem1:

11- direito agrário, planejamento e execução da
política agrícola, agricultura, pecuária, organização
do ensino agrário, investimentos e financiamentos
agropecuários, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares, aquisição ou arrendamento de propriedade
rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, definição da pequena e da média propriedade rural;
Art. 105. Às comissões temporárias compete o
desempenho das atribuições que lhes forem expressamente deferidas.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas na forma do Regimento·lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência comunica ao Plenário que determinou o agendamento da Proposta de Emenda à
Constituição n 2 4, de 1997, que trata da reeleição, para o próximo dia 21, quarta-feira, para votação, em primeiro turno. e informa que o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre as emendas oferecidas à matéria,
encontra-se publieado no Diário do Senado Federal e em avulsos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães) A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
o Ofício n2 S/41, de 1997 (n2 1.293197, na origem),
de 14 do corrente, encaminhando, nos termos da
Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, manifestação daquele Órgão relativa à solicitação do

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 34, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
arL 172, 11, d, combinado com o arL 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n 2 34, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n2 219,
de 1997, da Comissão de Assuntos Econômicos), que aprova a programação monetária relativa ao primeiro trimestre de 1997.
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão)

Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge, para discutir.
O Sr. Coutinho Jorge (PSDB-PA~Para discutir.·Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s..-s e
Srs. Senadores, há 15 dias, para ser mais preciso, o
Senador Jader Barbalho, de forma oportuna e contundente; fez uma crítica intempestiva sobre a aprovação da programação monetária que se fazia então, relativa ao segundo, terceiro e quarto trimestres
de· 1996. Verificou-se, inclusive, que o segundo e o
terceiro trimestres haviam sido relatados, e que a
Comissão de Assuntos Econômicos não os aprovou
no ano passado, só o fazendo neste exercício.
A Comissão de Economia, nesta semana,
aprovou com o intuito de colocar em dia a competência do Senado, ou seja, discutir e aprovar a progra-
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mação monetária. Todos sabemos que essa prog-;;~ .
mação, que reflete estudo dos agregados monetários, pelas suas características, tem que ser discutida a curto prazo; quer dizer, trimestralmente. A
ConS!itu~ção Federal exige que o Congresso aprecie
a e~1ssao d_e moeda e a análise desses agregados.
A le1 que cnou o real, no entanto, definiu, de forma
clara, a tramitação da análise da programação.
Diz o art. 62:

·o

Presidente do Banco Central submeterá ao Conselho Monetário Nacional, no
início de cada trimestre, programação monetária para o trimestre, da qual constarão, no
mínimo, estimativa das faixas de variação
dos principais agregados monetários e análise da evolução da economia nacional prevista para o trimestre.
§ 12 - Após a aprovação do Conselho
Monetário Nacional, a programação monetária será encaminhada à Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal.
§ 2" - O Congresso Nacional poderá,
com base no parecer da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo, mediante o decreto legislativo no prazo de 10 dias a contar do
seu recebimento.
§ 32 - O decreto legislativo referido no
parágrafo anterior limita a aprovação ou rejeição, ln totum, da programação monetária,
vetada a introdução de qualquer emenda.
§ 4 2 - Decorrido o prazo a que se refere o § 2" deste artigo, sem apreciação da
matéria pelo Plenário do Congresso, a programação monetária será considerada aprovada.
§ 52 - Rejeitada a programação monetária, nova programação deverá ser encaminhada, nos tei'mos deste artigo, no prazo de
dez dias, a contar da data da rejeição.
§ 62 - Caso o Congresso não aprove a
programação monetária até o final do primeiro trimestre a que se destina, fica o Banco
Central do Brasil autorizado a executá"la até
a sua aprovação. •
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, como
está prevista a legislação e como funciona o Congresso Nacional é absolutamente impossível aplicar
na prática, a discussão e a aprovação, tempestiva:
mente, desta matéria.
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Portanto, na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual fui o Relator do item 2, e o Senador
Waldeck Omelas do item 1, discutimos exaustivamente este assunto e concluímos que, da forma
como está, iremos, permanentemente, continuar
sendo meros homologadores da aprovação dessa
programação. Se essa programação apenas viesse
ao Senado, tudo bem! mas não, ela vai à Câmara...
Os prazos rigorosos de dez dias, por exemplo, são
irreais - segundo o mecanismo de funcionamento
do Congresso Nacional, do Senado Federal e das
Comissões.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o que fizemos na Comissão de Assuntos Econômlcos foi
colocar em dia a aprovação do primeiro e segundo
trimestres - aliás, será tema do segundo item no
Congresso - e propor uma comissão - e o próprio
Presidente do Senado levou em consideração as
ponderações do Senador Jader Barbalho -, para a
qual nomeamos o Senador Waldeck Omelas e eu,
tendo o aval de todos e do nosso Presidente, o Senador José Serra, a fim de estudarmos uma resolução que tome operacional o envio dessa documentação, dessa. programação financeira e, se possível,
alterar a Le1 n2 9.069, a do Plano Real, a fim de que
ela seja mais real, no sentido operacional, e não sejamos meros homologadores - repito - de uma programação monetária importante.
Portanto, a proposta da CAE é que com os
itens 1 e 2 colocamos em dia o nosso compromisso
de aprovar, na comissão e no plenário do Senado
Federal, a programação do primeiro e segundo trimestres. Ao mesmo tempo, devemos analisar, propor uma resolução -e a própria alteração da legislação trata do assunto - para que, a partir de agora,
possamos analisar com antecedência, e o Governo
encaminhe com a antecedência devida, a programação monetária.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senãdó'~. eram
essas as colocações que eu desejava trazer, informando-lhes que com a aprovação do primeiro e segundo trimestres, que será submetido no item 2; o
Senado aprova, cumpre o seu papel em relação à
análise dos agregados macromonetários. Não ternos
dúvida nenhuma. Informo também que em relação a
esse e ao item posterior, o Governo cumpriu rigorosamente os aspectos técnicos de informação previstos no art. 62 da Lei do Real, que trata dos problemas ligados à estabilidade da economia, dos índices
de preço, do superávit do Tesouro Nacional, das obrigações dos pagamentos dos juros, do saldo da dívida líquida, como também do déficit comercial do
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trimestre. Sobretudo, nos dois casos, ele analisa as
perspectivas para o trimestre posterior em termos do
crescimento do Produto Interno Bruto.
Então, o primeiro trimestre foi exaustivamente
analisado; também o segundo item da pauta de hoje
foi analisado detalhadamente pela comissão.
Temos, portanto, a informação de que foi composto um grupo de trabalho para definir uma proposta que seja real, operacional, e que tanto o Congresso quanto o Governo cumpram o seu papel. Esperamos também que o Governo possa cumprir o compromisso de mandar, tempestivamente, a proposta
da programação monetária ao Senado Federal.
Muito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB- PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr!'s e Srs. Senadores, a semana que passou tratamos do mesmo tema a que acaba de se referir o Senador Coutinho Jorge.
Lamentavelmente, mais uma vez, em relação
ao primeiro e ao segundo trimestre, o Governo envia
para o Senado, com cerca de um mês de atraso, a
matéria relativa à programação monetária tanto do
primeiro quanto do segundo trimestre.
Sr. Presidente, quero informar à Casa, em que
pese a Comissão de Assuntos Econômicos estar a
constituir, que estarei encaminhando à Mesa um
projeto de lei, para o qual pretendo obter a anuência
das demais Uderanças, no sentido de que tramite
em regime de urgência para a alteração da Lei n2
9.069, de 29 de junho de 1995, a Lei do Plano Real,
com vistas a adequar essa realidade.
Na verdade, na tarde de hoje, mais uma vez, o
Senado está simpiesmente a homologar a programação monetária do País, e, mais do que isto - o
que é mais grave -, sai do Senado e vai para a Câmara dos Deputados, passando lá pela apreciação
das comissões_ Já estamos hoje .na segunda quinzena do mês de maio e começamos a apreciar a programação do primeiro e segundo trimestres do ano.
Evidentemente, o Congresso Nacional não está
apreciando programação monetária nenhuma; estamos, na verdade, só homologando, e isto os Relatores Waldeck Omelas e Coutinho Jorge fizeram questão de registrar: a data do recebimento por parte do
Senado.
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Agora, o que é estranho, Sr. Presidente, é que
a lei é profundamente dura quando diz que o Senado tem dez dias de prazo, caso se manifeste de forma contrária. O prazo que a lei estabelece é contra o
Senado: dez dias. Mas o Governo envia, com cerca
de um mês de atraso, cada uma dessas programações monetárias, que tratam, na verdade, de grande
instrumento de controle da política econômica no
País.
O Sr. Waldeck Omelas- Permite-me V.
um aparte?

ExB

O SR. JADER BARBALHO - Concedo, com
grande alegria, o aparte ao Senador Waldeck Omelas.
O Sr. Waldeck Omelas - Apenas para chamar a atenção que, no que diz respeito ao mérito e
no parecer relativo ao primeiro trimestre, corno já estavam disponíveis os dados da execução monetária,
fiz questão de compará-los e o trabalho técnico do
Governo está bem. Mas, realmente, do ponto de vista processual, V. Ex& tem inteira' razão. Precisamos
mudar essa legislação, para permitir que o Congresso, efetivamente, faça a análise. E que essa programação chegue ao Congresso, pelo menos, até o último dia do trimestre anterior àquele a que se destina.
O SR. JADER BARBALHO - Agradeço o aparte V. ExB, Senador Waldeck Omelas. Não vou entrar
no mérito, que V. ExA, corno Relator, teve a oportunidade de examinar, porque me parece que há uma
preliminar, que é a de que o Congresso Nacional é o
órgão fiscalizador da programação monetária.
Portanto, analisar a posteriori esta programação monetária é excluir o dever; não é o poder, é o
dever de fiscalização estabelecido pela lei.
Em duas semanas - vejam bem,- apreciamos, na semana passada, o segundo trimestre do
ano passado, o terceiro trimestre do ano passado, o
q1,1arto. trimestre do ano passado, de programação;
estamos apreciando agora o primeiro trimestre deste
.ano e o segundo trimestre deste ano, que já está em
curso.
· Desta maneira, são 5 trimestres que o Congresso teria e tem a obrigação de apreciar previamente, se é que quer acompanhar a programação
monetária, se é que quer acompanhar a política econômica brasileira. E nós, na verdade, não estamos
conseguindo fazer.
O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exll
um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Com grande alegria, Senador Jefferson Péres.
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O Sr. Jefferson Péres- Senador Jader Barbalho, o Brasil é o País do faz-de-conta. As pessoas e as instituições se enganam com a aparência de poder. Há uma resistência muito grande no
Congresso, inclusive no Senado, em· se dar autonomia ao Banco Central, na ilusão de que hoje o
Senado tem algum poder sobre o Banco Central mas não tem nenhum - e de que um Banco Central autõnomo seria uma órgão soberano, que estaria acima das outras instituições. Não é assim,
Senador Jader Barbalho. Veja bem, hoje nós fazemos-de-conta que acompanhamos alguma coisa,
que fiscalizamos, mas não fiscalizamos nada. Na
verdade, o que se deveria fazer e como ocorre em
tantos outros países- agora mesmo o Tony Blair
acaba de dar autonomia ao Banco Central da Inglaterra - era dar autonomia ao Banco Central, a
diretoria com mandato, aprovada a diretoria pelo
Senado, enfim, mas com o compromisso de cumprir uma programação monetária prévia, elaborada
pelo Senado, aprovada também pelo Senado, juntamente com o Executivo, e cuja execução o Senado acompanharia trimestralmente, porque o diretor do Banco Central viria aqui, trimestralmente,
prestar contas, para sabermos se a programação
estava sendo executada tal como fora elaborada.
Isso seria realmente um controle real, não apenas
do Banco Central, porque a diretoria poderia ser
destituída pelo Senado- hoje não pode-. e assim
haveria um controle efetivo da política monetária
do Brasil. Prefere-se o faz-de-conta; ou seja, o
Banco Central não tem autonomia, é subordinado
a nós e nós não fiscalizamos a programação monetária.

estarmos aqui no espaço de uma semana apreciando a programação monetária do País, com cerca de
mais de um ano de atraso.
Sr. Presidente, com essas considerações, quero informar à Casa que, a despeito das providências
tomadas na Comissão de Assuntos Econõmicos, estarei oferecendo na próxima semana - e espero
contar com o apoiamento das Lideranças dos demais Parlidos e da Mesa da Casa - um projeto de
lei no sentido de alterar a Lei do Plano Real no que
diz respeito a este capítulo, de forma a adequar, a
obrigar a autoridade monetária a enviar a programação trimestral em prazo oportuno, para que dê chance ao Congresso Nacional de apreciá-la.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Continua em discussão.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bloco- PT-SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, conforme jâ assinalaram os Senadores Coutinho Jorge, Jader Barbalho e
outros, a matéria está tecnicamente vencida, fato que
deveria ter provocado seu arquivamento, mas não
tem sido essa a interpretação do Senado Federal.
Tanto a matéria referente à programação monetária do primeiro trimestre de 1997 quanto à do
segundo trimestre de 1997, que constituem os itens
1 e 2 da Ordem do Dia, merecem algumas reflexões,
que as farei nesta única vez para ambos os. itens.

O SR. JADER BARBALHO - Concordo integralmente com V. EJcll. Acredito, entretanto, que o
Senado, num espaço tão curto, constate a necessidade de aHerar essa legislação, para estabelecer inclusive prazo contra a autoridade do Executivo, pois
o prazo estabelecido é contra o Senado Federal.
E>iz-se que, se o Senado Federal não apreciar em
dez dias e se o parecer for contrário, a matéria estará aprovada. Enquanto isso, enquanto estabelece
esse tipo de prazo, a autoridade monetária não tem
a obrigação de enviar a programação trimestral antes que o trimestre se inicie.

No ano passado, o Produto· Interno
Bruto cresceu 2,91% em relação a 1995, índice insuficiente para gerar oportunidades
de emprego para a mão-de-obra que pas5ou
a disputar o mercado de traballíó-ao longo
do ano, acrescido ainda da necessidade de
absorver a mão-de-obra liberada de setores
que experimentaram crescimento de produtividade superior ao incremento de produção
e daqueles setores praticamente eliminados
pela exposição à concorrência externa. Mesmo o crescimento de 2,34% do setor industrial não pode ser generalizado, pois representa uma média entre o crescimento da indústria extrativa e as quedas acentuadas da
indústria de transformação. Nesta úHima,
destaca-se a redução de 14,3% ocorrida na
produção de bens de capital, exatamente o

Portanto, há que se corrigir essa lei, já que a
autoridade monetária não está sensibilizada em relação àquilo que deveria ser o seu dever, que era o
dever de consideração para com o Senado Federal,
o seu dever para com o próprio Presidente da República, no sentido de evitar esse constrangimento de
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mesmo segmento que tem sido responsável
pelas maiores taxas de crescimento de bens
importados.
2. A balança comercial apresentou déficit de aproximadamente U$5 bilhões em 1996,
sendo que o ritmo de crescimento das importações tem se mantido substancialmente acima do crescimento das exportações desde o
segundo semestre de 1994. Somado ao défiCit
na conta de serviços, o balanço de conta corrente atingiu 3,1% do PIB, superior, portanto,
aos 2,5% registrados ao final de 1995. Não se
vislurrbra a reversão dessa excessiva exposição da economia brasileira às condições do
mercado internacional, dado que a tendência
aluai é ainda de crescente desequilíbrio externo, sendo hoje aceita pelas autoridades monetárias urna expectativa de déficit no balanço
de conta corrente superior a US$30 bilhões
para 1997.
3. O Governo tem apresentado o volume de ingressos externos como contrapartida à fragilidade do balanço comercial e de
serviços, o que proporciona a elevação
constante do saldo das reservas internacionais. A partir de 1996, diz o Governo, a qualidade da captação de recursos externos
tem melhorado em função da maior participação dos investimentos diretos em sua
composição. No primeiro trimestre de 1997,
o influxo líquido de recursos externos atingiu
US$7,4 bilhões, dos quais US$2,9 bilhões
relativos a investimentos em carteira;
US$2,9 bilhões, a investimentos diretos e
US$1,6 bilhões na captação de créditos.
Acentua-se, no entanto, o déficit nas transações correntes, que atingiu US$6,8 bilhões
no primeiro trimestre do ano, como já havíamos comentado. Devemos considerar também que o-ingresso de investimentos diretos
tem se direcionado mais para aquisição de
plantas em operação ou modernização de
instalações, sem aumento da capacidade
instalada, necessariamente. Exemplo maior
é a crescente participação que o programa
de privatização passará a ter na absorção
de recursos externos.
4. Esse quadro de deterioração do setor externo tem como fundamento principal a
valorização do real frente às principais moedas internacionais, possibilitada pela condução da política monetária na forma como
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vem sendo proposta pelo Governo Federal,
que se encontra sumarizada na Mensagem
do Executivo ora em análise. Mantém-se,
para o segundo tnmestre âõ-ano, uma política monetária bastante restritiva, como se
pode observar pela tabela abaixo.
5. Tendo em vista que, nos trimestres
anteriores, os valores efetivamente praticados situaram-se próximo à .base da faixa
de variação prevista, os agregados monetários sofrerão pequena variação, dando
continuidade à política de elevações pequenas no nível de atividade (aumentando
o desemprego, pois o ganho de produtividade da economia é superior) e variações
nas taxas cambiais abaixo das taxas inflacionárias, acentuando a valorização do real
e, conseqüentemente, os desequilíbrios
externos.
6. Haveria a necessidade, ainda, de
comentar sobre o impacto importante da
atual política monetária sobre a elevação do
défiCit fiscal, conseqüência, principalmente,
da manutenção de elevadas taxas de juros.
A dívida liquida do setor público totalizou
R$276,2 bilhões, em fevereiro de 1997
(34,4% do PIB), contra uma dívida liquida de
29,9%, no final de 1995. As taxas de juros
vêm caindo de 23,9% ao ano (taxa efetiva
over/Selic), em dezembro, para 21,SO/o, em
março. Apesar desse "esforço•, continuamos a ser campeões mundiais de taxas de
juros, concorrendo apenas, em pé de igualdade, com a Rússia.
Resultado semelhante só pode ser encontrado na questão da distribuição desigual
da renda, onde também recebemos o prêmio de maior destaque.•
Dada a irrelevância do procedimento de votação nesse caso, já consolidada a matéria e não
havendo conseqüência do voto, a recomendação
que fazemos é a de abstenção ou de rejeição da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Continua em discussão a matéria (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

~~~~-------------------------------
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Aprovada, com o voto contrário da Senadora
Marina Silva e dos Senadores Eduardo Suplicy,
Lauro Campos, Ademir Andrade e Sebastião Rocha.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação fi·
nal, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N~ 229, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n2 34, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n2 34, de 1997 que
aprova a programação monetária relativa ao primeiro
trimestre de 1997.
Sala de Reunião da Comissão, maio de 1997.
Antonio C&rlos Magalhães, Presidente - Carlos Patrocinio, Relator - Flaviano Melo - Geraldo
Melo - Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER N2 229, DE 1997
Aprova a programação monetária relativa ao primeiro trimestre de 1997.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É aprovada a Programação Monetária
relativa ao primeiro trimestre de 1997, com as metas
indicativas da evolução dos principais agregados
monetários.
Art. 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aprovado o projeto, e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da
matéria.
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 (Antonio Carlos Magalhães)
Item 2:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N 2 35, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 172, 11, 'd', combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 35, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n2 220,
de 1997, da Comissão de Assuntos Econômicos), que aprova a programação monetária relativa ao segundo trimestre de 1997.
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão)
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Pela ordem, o Senador Garlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de pedir a
que considerasse
que ontem cometi um erro material.
Somente hoje, perguntado por alguns companheiros, pude verificar que ontem votei contra o parecer do eminente Senador José Fogaça no que diz respeito à emenda da edição de medidas provisórias.
Meu desejo sempre foi votar favoravelmente. Estava
absolutamente de acordo com o parecer, mas inadvertidamente não prestei atenção ao voto. Gostaria de retificar esse erro material para ficar registrado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Ata registrará a declaração de V. Ex-.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Presidência esclarece ao Plenário que poderão
ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno úoioo: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima.

v. exa

É lido o seguinte:
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PARECER N2230, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n 2 35, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 1997 que
aprova a programação monetária relativa ao segundo trimestre de 1997.
Sala de Reunião da Comissão, 15 de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Carlos Patrocínio, Relator - Flaviano Melo - Geraldo Melo - Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER Nº 230, DE 1997
Aprova a programação monetária relativa ao segundo trimestre de 1997.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 É aprovada a Programação Monetária relativa ao segundo trimestre de 1997, com as metas indicativas de evolução dos principais agregados monetários.
Art. 2 2 Este Decreto Legislativo 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
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- ltem3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 60, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 328, de 1997- art.336, b)
Discussão, em turno único. do Projeto
de Resolução nº 60, de 1997 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 210, de 1997,
da Comissão de Assuntos Econõmicos), que
autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de crédito sob a fonna de Termo Aditivo
de Rerratificação ao Contrato de Abertura de
Crédito celebrado em 5 de dezembro de 1996,
junto à Caixa Econômica Federal.
(Poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão)
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, trata-se de rerratificação do Programa
de Desligamento Voluntário do Governo do Estado
do Piauí que se insere no âmbito do programa de
apoio à reestruturação e ao ajuste fiscal dos Estados
para o efeito de, junto à Caixa Econõmica Federal,
obter a elevação do valor de trinta e oito milhões e
setecentos mil reais para cinqüenta e três milhões e
quinhentos mil reais.
Verifiquei, na discussão da matéria em que foi
Relator o nobre Senador Freitas Neto, na Comissão
de Assuntos Económicos, cuja resolução subseqüente tem a minha assinatura, que o Presidente da
Comissão, Senador José Serra, inicialmente, fez objeção por causa da situação de inadimplência do Estado. Eis que, antes do término da discussão da matéria, chegou ao plenário da Comissão de Assuntos
Económicos um documento do Banco Central do
Brasil, exibido pelo referido Senador, dando conta de
que a inadimplência estava em fase de renegociação, havia aquela situação semelhante aos antigos
certificados de quitação, de regularidade da situação
da Previdência. A situação está regular; portanto,
passível de aprovação.
A fim de concluir minhas palavras, eu gostaria
de dizer que, naturalmente, não desejávamos que
houvesse desempregados ou subempregados neste
País nem que houvesse desligamentos ou demissões; mas, já que há - nesse sentido já me manifestei
em Teresina -, temos que dar meios1:re fazer com
que o Governo do Estado tenha condições de suprir
e de pagar esses que estão se desligando e que não
receberam aquilo a que fizeram jus.
Por isso, em nome da Liderança do Partido da
Frente Liberal, venho oferecer o apoio, solicitando
que os meus companheiros façam o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação.
O Sr. Lauro Campos - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Lauro Campos.
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O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sf-!s e Srs. Senadores, em relação a
este assunto e ao que se segue, gostaria de chamar
a atenção para a situação de descalabro que atingimos neste País.
Realmente, um ciclo vicioso do desespero se
instala entre nós. Obviamente, a herança e a persistência de planos desumanos, que cuidam mais
e dão preferência e prioridade às coisas e não às
pessoas. Então, diante dessa situação, os governos estaduais, uma vez transformada em letra
morta a Federação, se encontram impossibilitados
até mesmo de jogar aquilo que eles consideram
como a carta pesada ao mar. Têm que pedir socorro, através de empréstimos para se ·livrar daquilo
que eles consideram uma carga insuportável: os
funcionários púbficos.
Sabemos que o desemprego dos mercados
privados está a cada dia colocando mais fogo nas
oportunidades estritas e restritas de emprego. Portanto, é lamentável a situação em que nos encontramos de ver governos estaduais pedirem empréstimos à Caixa Econõmica para fazer alguma
coisa? Não. É para desempregar, voluntariamente,
os funcionários desesperados que vêem nos próprios governos estaduais, e mesmo no Federal,
péssimos patrões que atrasam os seus pagamentos e desrespeitam a atividade humana e desvalorizam essa carga - os funcionários - que eles
querem, agora, jogar ao mar, às custas e com o
auxíl:o do dinheiro da Caixa Econõmica Federal.
Portanto, sou contra a continuidade desse ciclo vicioso do desespero.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Continua em votação.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Tem V. Exi' a palavra.
.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, tendo ouvido
os argumentos do Líder Hugo Napoleão sobre a importância desse Projeto para o Estado do Piauí, o
PSDB recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado, contra o voto do Senador Laura
Campos.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Uma.
É lido o seguinte:
PARECER N2 231, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n 2 60, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Resolução n2 60, que autoriza o
Estado do Piauí a contratar operação de crédito
sob a forma de Termo Aditivo de Ratificação ao
Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 5
de dezembro de 1996, junto à Caixa Econõmica
Federal - CEF.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de maio de
1997.- Antonio Carlos Magalhães- PresidenteFlaviano Melo - Relator- Geraldo Melo - Lucídio
Portel la.
ANEXO AO PARECER N2 231, 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
, DE 1997
RESOLUÇÃO N2
Autoriza o Estado do Piauí a contratar operação de crédito sob a forma de
Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de AbertUra de Crédito celebrado
em 5 de dezembro de 1996, junto à Caixa
Econômlca Federal- CEF•
·-O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Piauí autorizado a contratar operação de crédito sob a forma de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 5 de dezembro de 1996 com a
Caixa Econõmica Federal- CEF.
Parágrafo único. A operação de crédito de que
trata este artigo corresponde a aditamento, no valor
de R$14.800.000,00 (catorze milhões e oitocentos
mil reais), ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as partes em 5 de dezembro de 1996,
no valor de R$38.700.000,00 (trinta e oito milhões e
setecentos mil reais), nos termos do disposto no
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Voto nº 162, de 1995, alterado pelo Voto n2 175, de
1995, do Conselho Monetário Nacional.
Art. 22 A operação de crédito observará as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$14.800.000,00 (catorze milhões e oitocentos mil reais), correspondentes ao valor aditado ao contrato de abertura de
crédito inicial de R$38. 700.000,00 (trinta e oito milhões e setecentos mil reais), totalizando
R$53.500.000,00 (cinqüenta e três milhões e quinhentos mil reais);
b) forma e prazo de pagamento:
- as prestações vencidas e não liquidadas até
3 de abril de 1997, atualizadas na forma originalmente contratada, que totalizam o valor de R$
6.655.779,44 (seis milhões, seiscentos e cinqüenta e
cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), deverão ser incorporadas
ao saldo devedor da operação, firmada em 5 de dezembro de 1996;
- consolidado e atualizado o saldo devedor, a
dívida será paga no prazo contratual remanescente
de dezanove parcelas mensais e consecutivas, reiniciando o pagamento das prestações a partir de 30
de junho de 1997, vencendo-se as demais sempre
no dia 30 dos meses subseqüentes, sendo a última
exigível em 30 de dezembro de 1998;
- durante o período de carência, até 30 de junho de 1997, o valor apurado dos encargos será capitalizado ao saldo devedor;
c) destinação dos recursos: controle e redução
das despesas com pessoal - Programa de Desligamento Voluntário - PDV, conforme autorizado pela
Resolução n 2 109, de 19 de dezembro de 1996, do
Senado Federal, e contrato firmado com a CEF em 5
de dezembro de 1996.
Art. 32 Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados exclusivamente para os fins
do Programa de Jncentivo à Exoneração Voluntária.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos
do autorizado implicará no vencimento imediato da
totalidade da operação de crédito de que trata esta
Resolução, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao acaso.
Art. 42 Esta Resolução 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.

-Maio 1997

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Sena_dor!O!S . que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 61, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 329, de 1997- art 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 2 61, de 1997 (apresentado como conclusão do Parecer n 2
211, de 1997, da Comissão de Assuntos
Económicos), que autoriza o Estado do
Espírito Santo a contratar a aprovação
de crédito junto à Caixa Económica Federal no valor de sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais, destinados
à cobertura de créditos trabalhistas provenientes da execução do Programa de
Incentivo ao Desligamento Voluntário do
Serviço Público PDV.

A Presidência comunica ao Plenário que na
sessão deliberativa ordinária do dia 13 foi lido Ofício n2 1.252/97, do Banco Central, encaminhando
o parecer daquele órgão com as informações necessárias à instrução da matéria, o quat foi juntado
ao processo e encontra-se à disposição dos Srs.
Senadores nas Bancadas, no avulso da Ordem do
Dia. Esclarece, ainda, que poderão ser oferecidas
emendas à matéria até o encerraiTl~nto dá discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Deseja falar, Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Perdão, Sr. Presidente, este é o item ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- É o Item 4, Espírito Santo, Vitor Buaiz.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT-DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, pelos motivos já anteriormente levantados quando da apreciação do Projeto de Resolução n2 60, da mesma
espécie, quero manifestar a minha posição contrária a este tipo de empréstimo, que é mais um daqueles que aumentam o círculo vicioso do desespero.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com voto contrário do Senador
Lauro Campos. O Senador Eduardo Suplicy votou a
favor.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, ...,Je será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
PARECER N2 232, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 61, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Resolução n2 61, de 1997, que
autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar
operação de crédito junto à Caixa Económica Federal - CEF, no valor de R$64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais),
destinada à cobertura dos créditos trabalhistas
provenientes da execuÇão do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público
-PDV.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de maio de
1997. -Antonio Carlos Magalhães, PresidenteCarlos Patrocínio, Relator - Raviano Melo - Geraldo Melo - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N2 232, 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
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Autoriza o Estado do Espírito
Santo a contratar operação de crédito
junto à Caixa Económica Federal CEF, no valor de R$64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos
mil reais), destinada à cobertura dos
créditos trabalhistas provenientes da
execução do Programa c;le Incentivo ao
Desligamento Voluntário no Serviço
Público - PDV.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É autorizado o Estado do Espírito Santo, nos termos da Resolução n2 70, de 1995, alterada para Resolução n2 12, de 1997, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto
à Caixa Económica Federal - CEF, no valor de
R$64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e
seiscentos mil reais), destinada à cobertura dos
créditos trabalhistas provenientes da execução do
Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário
no Serviço Público- PDV.
Art. 22 A operração de crédito será realizada
nas seguintes condições:
a) valor pretendido: R$64.600.000,00 (sessenta e quatro milhões e seiscentos mil reais);
b) condições de pagamento: em vinte e uma
prestações mensais consecutivas;
c) encargos financeiros: custo de captação médio da CEF, acrescido de 0,5% a.m. (cinco décimos
por cento ao mês), calculados sobre o saldo devedor
atualizado e capitalizados mensalmente, repactuados trimestralmente, com. base no último balancete
da CEF, com taxa inicial de 21,1095% a.m. (dois inteiros e um mil e noventa e cinco décimos de milésimos por cento ao mês);
d) destinação dos recursos: atendér às despesas decorrentes do Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário no Serviço Público- PDV.
Art. 32 Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados exclusivamente para os fins do
Programa de Incentivo à Exoneração Voluntária ou
não.
Parágrafo único. A utilização para fins diversos
do autorizado implicará no vencimento imediato da
totalidade da operação de crédito de que trata esta
Resolução, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao caso.
Arl 42 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

----

------------------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação fi naI.
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, contra o voto apenas do Senador
Laura Campos.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 5:
Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 81, de 1994 (n2 3.434/92, na
Casa de origem), que altera a Consolidação
das Leis do Trabalho, dispondo sobre o jus
postulandi, a assistência judiciária e a representação dos menores no foro trabalhista,
tendo
Pareceres sob n% 244, de 1996, e
179, de 1997, das Comissões:
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido; e
- de Assuntos Sociais, favorável à
emenda apresentada em turno suplementar.
A discussão da matéria já foi encerrada dia 23
de maio de 1996.
Passa-se assim à votação do Substitutivo, sem
prejuízo da emenda, em turno suplementar.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda, que tem parecer favorável.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
FICa prejudicado o Requerimento n• 2, de inclusão na Ordem do Dia da matéria.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçãofinal.
São os seguintes o substitutivo e a
emenda aprovados:

Maio 1997

Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n 2 81, de 1994 (n• 3.434,
na Casa de Origem).
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho tomando privativa de advogado
a postulação perante a Justiça do Traba-lho e dá outras providênçias.
O Congresso Nacional decreta: ,
Art 1° Os arts. 791 e 793 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n•
5.452, de 12 de maio de 1943, passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art 791. A postulação perante a Justiça do Trabalho é atividade privativa de advocacia."
"Art. 793. Tratando-se de maiores de
quatorze anos e menores de dezoito, as reclamações deverão ser assistidas pelos
seus representantes legais, ou, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Nos lugares onde não
houver Procuradoria, o Juiz ou Presidente
nomeará pessoa habilitada para desempenhar o cargo de curador a lide.•
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
EMENDA (de plenário).

Oferecida ao substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1994 (n•
3.434192, na Casa de Origem), que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o Jus Postulandi, a Assistência
Judiciária e a Representação dos Menores
no Foro Trabalhista
EMENDA N2 1 - PLEN
Dê-se ao art. 793 da Consolidaçãõ-das Leis do
Trabaltio; aprovam pelo Oei:ret<>-Lei 2 5.452, de 12
de maio de 1943 e alterado pelo art. 12 do substitutivo do Senado ao projeto em epígrafe a seguinte redação:
"Art. 793. Tratando-se de maiores de
quatorze anos e menores de dezoito, as reclamações deverão ser assistidas pelos
seus representantes legais, ou, na falta destes, pela Defensaria Pública, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, ou pelo sindicato representativo da categoria profissional
do reclamante.

n
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Parágrafo único. Nos lugares onde não
houver Defensaria, Procuradoria ou sindicato representativo da categoria profissional, o
Juiz ou Presidente nomeará pessoa habilitada para desempenhar o cargo de curador da
lide."
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem6:
REQUERIMENTO N2 303, DE 1997
Votação, em turno único, do Requerimento n2 303, de 1997, do Senador Waldeck
Omelas, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Senado
n2 132, de 1995, de sua autoria, que estende às sociedades de economia mista a aplicação da Lei de Falências, além da Comissão constante do despacho inicial de distri:
buição, seja ouvida, também, a Comissão
de Assuntos Econômicos.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai também à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 7:
REQUERIMENTO N2 337, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento n2
337, de 1997, solicitando, nos termos do art. 336,
•c•, do Regimento Interno, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n2 20, de 1997 (n2 2..352196, na
Casa de origem), que dispõe sobre a eleição para
Prefeito, V"K:e-Prefeito e Vereadores.dos Municípios
novos criados até 31 de agosto de 1996.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da próxima terça-feira, dia
20, para instrução, nos termos do art. 346 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem8:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 42, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n2 42, de 1995 (n2
2..560/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a apresentação de receituário agronômico para obtenção de financiamento agrícola e dá outras providências, tendo
Pareceres favoráveis, sob n!!s 166 e
167, de 1997, das Comissões
- de Assuntos Sociais e de Assuntos
Econômicos.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Nos termos do Regimento Interno, passa-se à
discussão, em turno único.
Em discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N242, DE 1995
(N2 2.560/89, na Casa de origem)
Dispõe sobre a apresentação de receituário agronômico para obtenção de financiamento agrícola e dá outras provi-

dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 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 agronómica; prescrita nos termos da Lei n2 7.802, de j:t- de julho de
1989, e de sua regulamentação.
Art. 22 Facultar-se-á ao benefiCiário do crédito
o financiamento das despesas com assistência técnica, a nível de imóvel ou produtor rural.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n2 206, de 1995, de autoria do Senador Humberto Lucena, que dis-
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põe sobre a alocação, em depósitos especiais remunerados de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao
Trabalhador- FAT, na Caixa Econômica Federal, e dá outras providências, tendo

Pareceres:
- de Plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Totó Cavalcante, favorável; e
-sob n2 194, de 1997, da Comissão de
Assuntos Sociais (em virtude de requerimento de reexame), favorável, nos tennos
de substitutivo que apresenta.
Discussão, em conjunto, do projeto e do substitutivo.
Em discussão. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário Senador Ronaldo Cunha Lima.

t: lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 344, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311,
item 4, do Regimento Interno, requeiro preferência
para votação do Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado n2 206, de 1995.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997. Senador José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o substitutivo, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de redigiro vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI DO SENADO N9 206, DE 1995

Dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais remuneradoS. de recursos da
cfJSPOI1lbllidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, na caixa Econômica Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Maio 1997

Art. 12 Fica autorizada a alocação de
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), do Fundo
de Amparo ao Trabalhador- FAT, na Caixa Econômica Federal- CEF, em depósitos especiais, remunerados e disponíveis para imediata movimentação,
nas condições estabelecidas no art 92 da Lei nl! 8.019,
de 11 de abril de 1990, com a redação dada pelo art.
12 da Lei n2 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Do total de recursos mencionados no art. 12, serão destinados:
I - R$700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais), ao financiamento de micro e pequenas empresas - pessoas jurídicas de direito privado e firmas individuais, definidas na Lei n2 8.864, de 28 de
março de 1994, com atuação nos ramos de produção, comércio e prestação de serviços, no meio ur-

bano·

'n - R$300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais), ao financiamento de aquisição de automóveis
para utilização no transporte autõnomo de passageiros, em cidades com mais de 50.000 (cinqüenta mil)
habitantes.
Art. 22 Os saldos diários disponíveis na Caixa
Econômica Federal - CEF, ainda não destinados
aos financiamentos objeto de sua aplicação, serão
remunerados, no mínimo, pelos mesmos critérios e
prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades
de caixa do Tesouro Nacional ou na sua ausência,
pela remuneração diária paga pelos títulos do Tesouro Nacional.
Art. 32 Os recursos de que trata o art. 12 serão
remunerados, a partir de sua liberação para os respetivos financiamentos, pela Taxa de Juros de Longo
Prazo- TJLP, ficando estabelecido o prazo máximo de
36 (trinta e seis) meses, a contar de sua alocação na
Caixa Econõmica Federal- CEF para que retomem ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT.
Art. 42 Cabe ao Conselho Deliberativo d<? Fundo de Amparo ao Trabalhador- CQO.EFAT definir
outros critérios a serem observados na concessão
dos financiamentos de que trata esta lei, e ao Ministério do Trabalho finnar convênio com a Caixa Econõmica Federal - CEF para a alocação desses recursos.
Parágrafo único. A alocação, autorizada por
esta lei, dos recursos que excedam a Reserva Mínima de Liquidez terá prioridade sobre qualquer outra
aplicação em depósitos especiais definida após a
entrada em vigor desta lei.
Art. 5~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 62 Revogam-se as disposições em contrário.

-----------------
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O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno,
se não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
PARECER N2 233, DE 1997
{Da Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 81,
de 1994 (n2 3.434, de 1992, na Casa de
Origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 1994 (n2 3.434, de 1992, na Casa de
Origem), que aitera a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o jus postulandi, a assistência judiciária e a representação dos menores no foro
trabalhista.
Sala de Reuniões da Comissão, de maio de
1997. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente Carlos Patrocínio, Relator - Geraldo Melo - Flaviano Melo - Lucídio Portela.
ANEXO AO PARECER N2 233, DE 1997
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho tomando privativa de advogado
e postulado perante a Justiça do Trabalho e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Os arts. 791 e 793 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 12 de maio de 1943, passam a vigorar com
as seguintes aiterações:

•Art. 791. A postulação perante a Justiça
do Trabalho é atividade privativa de advocacia•
'Art. 793. Tratando-se de maiores de
catorze e menores de dezoito anos, as reclamações deverão ser assistidas pelos
seus representantesz legais, ou, na faita
destes, pela Defensaria Pública, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, ou pelo sindicato representativo da categoria profissional do reclamante.
Parágrafo único. Nos lugares onde não
houver Defensaria, Procuradoria ou sindicato
representativo da categoria profissional, o juiz ou
Presidente nomeará pessoa habilitada para
desempenhar o cargo de curador da lide. •
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sau
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer vai à publicação.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N2 345, 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
fina] do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 81, de 1994 (n2 3.434/92, na Casa de origem), que aitera a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o jus postulandi, a assistência
judiciária e a representação dos menores no foro trabalhista.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Os Srs. e Sr% Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhaes) - A Presidência, em obediência ao disposto
no art. 346, III, do Regimento Interno, inclui na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de terça-feira, dia 20 do corrente, às 14h30min, o Projeto
de Lei da Câmara n2 20, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra, pela ordem da lista de oradores inscritos para o período após a Ordem-õo Dia, ao
Senador Romeu Tuma, por cessão do Senador Geraldo Melo.
O Sr. Sebastião Rocha- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder, de acordo com o art. 14, 11,
'a', do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Após o pronunciamento do Senador Romeu Tuma,
V. ExA será atendido.
O SR. ROMEU TUMA (PFL-SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, S~s e Srs. Senadores, promovido pela
Rede Globo, Fundação Roberto Marinho e Núcleo
de Estudos da Violência da Universidade de São
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Paulo, na última semana, teve lugar no Parlamento Latino-Americano o Seminário 'São Paulo sem medo', em
comemoração aos 20 anos do programa 'Bom dia, São
Paulo'. O evento abordou as diversas faces do complexo problema da violência urbana, mediante palestras e
debates, sempre desenvofvidos no mais alto nível.
O acontecimento reuniu autoridades e estudiosos do assunto, resultando em um importante diagnóstico das origens desse mal social. Aberto pelo
jornalista Francisco Pinheiro, do programa 'Bom dia,
São Paulo', o seminário foi abrilhantado pela presença de ilustres convidados, como o Governador
Mário Covas, o Prefeito Celso Pitta, o Ministro interino da Justiça, Milton Seligman, entre outrs.s autoridades e especialistas no assunto.
'Há uma coincidência entre a vitimização e a pobreza. A violência é um elemento de exclusão social',
afirmou na ocasião o Prof. Paulo Sérgio Pinheiro, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Segundo o professor, o Brasil
convive com o melhor e o pior dos mundos. Somos a
1O" potência industrial e temos a distribuição de renda
mais iníqua do mundo, convivendo com uma das mais
altas taxas de morte violenta em todo o planeta
TIVemos a oportunidade de ouvir as considerações do Governador Mário Covas sobre a questão. Para
ele, o medo do cidadão de São Paulo não se restringe
à sua segurança física, mas à fome, ao desemprego, à
falta de moradia e à deficiência do transporte coletivo.
A violência, em São Paulo, teve origem na urbanização acelerada da região metropolitana a partir
da década de 50, com o boom da industrialização. E
continua Mário Covas: •A cidade multiplicou-se, recebendo brasileiros de todas as origens, acentuando
a violência. • O Governador diz que essa é urna das
partes para a solução do problema, que deve passar
por toda a sociedade.
O Ministro interino da Justiça, Milton Seligman,
que, aliás, tem desenvolvido um trabalho sério e importante à frente do"Ministério, referiu-se, na ocasião, à proposta do Governador Mário Covas de criação de um comando único para as Polícias Civil e
Militar, manifestando seu entendimento de que a
providência seria uma contribuição que poderia servir de base para a reforma da Constituição. Afirmou
ainda que o Governo Federal participa como parceiro da preocupação da violência, assegurando que
iniciativas como as do seminário podem ajudar na
solução do problema.
A dimensão ética da violência foi lembrada por
Roberto frineu Marinho, da Rede Globo de Televisão, que manifestou o compromisso da emissora
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com o telespectador e a comunidade, lembrando
que uma recente pesquisa apontou a violência como
a principal preocupação do paulistano.
Afirmou que para eliminá-la o Governo e a população são chamados a participar. Aproveitou o ensejo para anunciar a criação de mais um canal de
TV- o Futura -dedicado à educação, que deve ser
um dos princípios básicos para a diminuição dessa
violência que campeia desenfreada, não só em São
Paulo, como em todo o País.
Participando do evento, o Prof. Philip Gunn, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, traçou um paralelo entre os acontecimentos demográficos,
a recessão e a violência, mostrando que estão interligados. Também professor da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP, Cândido Malta campos destacou a
i~rtância das reivindicações populares para a implantação de mudanças na área de segurança.
Etienne Krugg, Professor do Centro para Controle de Doenças, de Atlanta, Georgia, nos Estados
Unidos, ofereceu uma estatística sobre as taxas de
homicídios por armas de fogo, entre os 36 países
mais ricos do mundo. Os resultados mostraram que
o Brasil ocupa o terceiro lugar em taxas de homicídio
e o segundo lugar entre os homicídios de homens.
Afirmou que a Asia apresenta as mais baixas taxas
de homicídios e que na América, estas são 17 vezes
maiores do que na Ásia, enquanto Europa, Austrália e
Nova Zelândia ocupam lugar intermediário. Num estudo baseado em dados do Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU entre os 36 países de maior renda
e renda média, mostra que o Brasil segue o padrão do
continente, incluído os Estados Unidos.
O médico e pesquisador João Yunes, representando a Organização Pan-Americana de Saúde,
afirmou que o Brasil ocupa o quinto lugar entre os
países que registram os maiores índices de violência. O primeiro lugar, segundo o Dr. Yunes, seria da
Colômbia, em função do narcotráfico._Mostrou estatísticas indicando que as curvas do uso de armas de
fogo acompanham a curva de homicídios. E, a propósito, lembrou que o Presidente Fernando Henrique
Gardoso sancionou recentemente uma lei que toma
crime o porte ilegal de armas de fogo e brinquedos semelhantes. Manifestou que esse é um falo positivo que
pode ajudar a diminuir o fator de risco da violência.
___ Maria Helena Prado de Mello Jorge, professora
da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, mostrou, conforme mapa da distribuição doshomicídios
em São Paulo, que as taxas mais baixas são registradas nos bairros com população de maior renda,
corno Jardins, Cerqueira César e Vila Madalena, que
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estão abaixo da média do mumc1pto, sendo mais
elevadas em bairros pobres como Santo Amaro, ltaquera, Vila Brasilândia, Nova Cachoeirinha e outros.
O maior índice de mortes em São Paulo, segundo o diretor da Divisão de Homicídios e Proteção à
Pessoa de São Paulo, Marco Desgualdo, está entre os
jovens. Afirmou que o pico máximo da faixa etária
onde ocorre violência é aos 23 anos, notando-se, na
periferia, a presença de crianças nos locais de crime.
É um índice triste, porque essa juventude provavelmente fará falta à Nação, num futuro que poderia ser promissor para esses que são miseravelmente assassinados nas periferias das grandes cidades.
Ao final dos debates, o professor e jurista Miguel Reale propôs a criação de plantões sociais nas
Delegacias que atenderiam aos assuntos não delituosos, mas que são •vestíbulos do crime".
Tivemos uma experiência em que os plantões sociais tiveram um papel importante na diminuÇão da criminalidade. Porque muitas vezes a Polícia, ao atender
uma ocorrência de somenos importância, às vezes um
problema de ordem familiar, acaba intervindo. Em vez
de solucionar o problema, acaba sendo parte do processo que decorre desses desentendimentos.
Sugeriu ainda aquela autoridade a ins1alação de
mais equipamentos esportivos e de lazer para a população pobre, além de urna campanha de desarmamento.
Sr"s e Srs. Senadores, o diagnóstico apresentado poderia ser sintetizado numa única fórmula: a
violência já atingiu níveis epidêmicos em muitas metrópoles brasileiras, como São Paulo, especialmente
nas áreas mais pobres onde mora a esmagadora
maioria da população. A violência é um elemento da
exclusão social.
Entre os fatores que contribuem para a violência estão o álcool e as drogas. O brasileiro consome
35 litros de cerveja per capita ao ano, enquanto o
consumo de leite é de 20 litros. O consumo de álcool
no Brasil aumentou 30% no último decênio.
Existe hoje urna élefasagem entre o crescimento
da criminalidade e a capacidade da justiça criminal.
Estudos do NEV/USP indicam maior punição para negros, desempregados e migrantes, sendo privilegiados
os crimes contra o patrimônio- 70"k das condenaçóes
-, em detrimento dos crimes contra a vida Os réus negros, em São Paulo, têm recebido penas maiores, por
crimes iguais, que os brancos. Esses são índices levantados pelo Núcleo de Estudos da Violência junto
aos cartórios criminais do Estado de São Paulo.
A violência aumenta gastos das empresas privadas com a segurança, contribuindo para a improdutividade do setor jovem masculino e gastos públi-
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cos no serviço de saúde. Nesse sentido, seria importante a educação preventiva da violência, dirigida
principalmente à camada mais jovem, a alunos de
primeiro grau, que não sabem ainda como se comportar diante da violência e da criminalidade que
atingem as escolas de primeiro e segundo graus,
principalmente através do tráfico de drogas.
Enfim, Sr"s e Srs. Senadoresr diante dos diagnósticos e dos desafios lançados nesse evento, a Universidade de São Paulo, o Núcleo de Êstudos da VIOlência, a Rede Globo e a Fundação Roberto Marinho
julgam que é necessário que o Governo do Estado de
São Paulo elabore um plano de ação de gerenciamento, tendo como meta fazer reduzir, nos próximos três
anos, os homicídios em São Paulo em 41%.
Não podemos nos iludir e considerar que esse
plano de ação seja a única resposta. Um sistema de
prevenção epidemiológica precisa ser estabelecido,
assim como outras iniciativas. Buscar uma nova
atuação para os sistemas policiais nas grandes metrópoles é o desafio de uma situação de emergência.
As principais características, entre outras, que
presidem o plano de ação resultante do Seminário
"São Paulo sem Medo", com o objetivo de reduzir
drasticamente os crimes violentos em São Paulo,
são as seguintes:
Melhorar substancialmente a coleta de dados,
fundando-se na experiência do CAPE, dos órgãos
da Polícia Civil e Militar, da Fundação SEADE e dos
Centros de Pesquisa da USP e independentes;
Elaboração de um mapeamento informatizado,
atualizado diariamente, que permita a identificação
dos problemas e seu estudo conjunto com os dirigentes da polícia e responsáveis pela ação contra o
crime, em cada área da cidade.
Aqui chamamos a atenção para a importância
de um tratamento equilibrado entre a Polícia Civil e a
Policia Militar, para que haja uma unidad~ Óbjetivos e de trabalhos conjugados; que eSSa. dicotomia
não seja acelerada ou incrementada até por autoridades importantes nas suas manifestações. Temos
que trabalhar, isso é importante, para definir a competência de cada órgão citado no art. 144 da Constituição, e que todos trabalhem harmonicamente na
busca do bem-estar da sociedade.
Vários outros tópicos foram amplamente discutidos, como a necessidade de aliar ao efetivo desarmamento da população um rígido controle de uso de armas pelos policiais, estabelecendo a obrigatoriedade
de emissão de relatórios escritos a cada vez que um
policial usar a sua arma. A polícia não pode existir apenas como instrumento de repressão aos crimes, mas
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deve, como se espera, estender sua participação à
prestação de serviço social à comunidade. Também as
condições salariais das Polícias Civll e Militar devem
ser melhoradas, segundo os resuHados do evento.
No encontro, concluiu-se ainda que a Polícia
deve ter postos de atendimento abertos à comunidade, em todas as áreas onde a violência seja considerada epidêmica, com policiais especificamente seleclonados para atender à comunidade. A presença de
plantões sociais nas delegacias, para o atendimento
de questões não delituosas, como já expliquei anteriormente, deve ser ampliada, com orçamento previsto do
Estado. Repensar e valorizar o papel da polícia comunitária, alçand~ da condição de mero prestador de
favores à Polícia à situação de segmento organizado,
com o apoio e verba governamental.
Senador Josaphat Marinho, é interessante frisar
esse problema da polícia comunitária Temos alguns
núcleos de polícia comunitária constituídos de empresários e de pessoas que têm admiração pela Polícia.
Esses núcleos são comumente usados para buscar
meios - isto seria obrigação do Estado - de suprir a
atividade poücial e não têm participação direta na elaboração do plano e na discussão do melhor sistema de
policiamento para as regiões do Estado de São Paulo.
Nos Estados Unidos, foi feito um levantamento,
pela Internet, a respeito do que é a polícia comunitária, Senador Sebastião Rocha. Em determinadas
áreas, há investimentos de mais de um bilhão de dólares. O governo americano contempla no orçamento a. polícia comunitária participativa
O Sr. cartos Bea!na- V. Exll me pemile um aparte?
O SR. ROMEU TUMA - Concedo o aparte a V.
Ex!', com muita honra.
O Sr. Carlos Bezerra- V. ExB enfoca um tema
de extrema importância, que é a questão da segurança
pública Em todas as pesquisas que tenho examinado
ultimamente, a questão da segurança pública quando
não está em primeiro,_ está em segundo ou em teroeiro
lugar. Trata-se de uma questão gravíssima, que vem
degenerando dia a dia neste País. Quando fui Governador de Mato Grosso, no nosso Estádo, havia muita
violência. Até diziam que a lei em Mato Grosso era o
44. Os órgãos de segurança eram usados muitas vezes não só para matar e roubar nas grandes ci~,
mas também como capitão do mato, para tratar os trabalhadores rurais como se bestas-feras fossem. Instalamos ali os conselhos municipais de segurança -foi
a primeira medida do Governo -, que funcionaram
magnificamente bem. O resultado orientado por esses conselhos foi que expulsamos ceroa. de quinhentos maus policiais da estrutura da Polícia Militar e da
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Polícia Civil, saneamos todo o aparelho de seguran. ça,_e houve calmªri_a total na área de segurança, no
Mato Grosso não se tocou em um trabalhador sequer, não se praticou nenhum ato de violência. Aliás,
para não dizer que não se praticou, houve um em
Cuiabá, em que um jovem pedreiro foi assassinado
numa delegacia. Depois de dez dias da morte do jovem, a imprensa denunciou, e eu passei uma noite
de angústia com aquela denúncia, porque não era
possível tolerar aquilo no nosso Governo. De madrugada, liguei para o Governador Quércia, em São
Paulo, na sua residência, pedindo-lhe que me mandasse os dois melhores peritos de São Paulo para
averiguar aquela situação. O Governador me atendeu, o cadáver do jovem pedreiro foi exumado, foi
constatado que ele foi violado e assassinado na delegacia, e aqueles que o mataram estão presos na
cadeia do Carumbé, em Cuiabá. A questão da segurança pública será resolvida se todo o Governador
levá-la a sério. Se houver autoridade, comando e se
o mandato for exercido como se deve, a problema
da segurança em grande parte estará resolvido no
Brasil. Sabemos que a questão da segurança se origina, também, da questão social, da falta de emprego,
de moradia, dessa estrutura desajustada do nosso
País que leva muitos à criminalidade. Acredito que um
bom comando do governante, uma boa estrutura, um
comando firme, sério, ajudará enormemente a resolver
a questão da segurança no País. Parabéns a V. Ex"
por enfocar tema de tamanha importância. Isso merece um exame cada vez mais apurado e melhor da
nossa parte. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA- Agradeço a V. Ex- e
pediria permissão para incorporar o seu aparte ao
meu discurso porque é um testemunho importante.
Gostaria de confirmar, como testemunha, por
ter chegado ao meu conhecimento as providências
que tomou V. Ex- junto ao Governador Orestes
Quércia à época dessa ocorrência,....Esse é um
exemplo importante para os governantes atuais. A
tolerância é mais fácil do que providências que, às
vezes, possam ter um reflexo político.

O Sr. c.tos Beizl!rra- PE!IT!ie-fre V. Ex' um aparte?
O SR. ROMEU TUMA- Pois não, Senador.
O Sr. Carlos Bezerra - Fico nervoso porque,
toda semana, leio nos jornais notícias de violência
da Polícia, e não fazem nada! Em São Paulo, no
meu Estado, em todo o lugar e fiCa por isso mesmo.
Ninguém toma providência!
O SR. ROMEU TUMA- Agradeço a V. Ex-.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. ExB
um aparte?
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O SR. ROMEU TUMA- Com prazer ouço V. ExA
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Romeu
Tuma, estou acompanhando .;;ua exposição. V. ExA
trata o problema na sua amplitude. V. EJc!l cuida da
segurança, cuida da participação da sociedade na
sua própria defesa através da chamada Polícia Comunitária, V. EJc!l se refere ao problema da educação. Então, situa o problema no conjunto de suas faces e circunstâncias. Parece-me que é exatamente
isso que está precisando ser posto em foco, porque
os fatos se vão multiplicando e nos levando a refletir
sobre como proceder a sociedade, como proceder a
Polícia. O que ainda ontem ocorreu aqui no Ministério do Planejamento requer cuidado na apreciação,
cuidado com relação aos que invadiram o Ministério,
cuidado com relação à Polícia, que não agiu de forma devida. Mas é preciso se perguntar porque não
agiu de forma devida. Porque estamos apreciando
os fatos e, em alguns momentos, as acusações à
Polícia são de tal ordem que podem amedrontá-la, e
esse fenômeno é grave. Há de se perguntar se ontem não teria ocorrido esse tipo de amedrontamento.
Então, o problema é muito complexo. É preciso examiná-lo, assim como V. ExA o está fazendo, no conjunto de suas circunstâncias. Não é um problema
unilateral e nem é de solução instantânea.
O SR. ROMEU TUMA - Senador Josaphat Marinho, quero agradecer a inteligência de seu aparte e
peço permissão para incorporá-lo ao meu discurso.
Realmente, Senador, convivo e converso sempre com as polícias e sinto que elas estão entrando
num funil, com uma interrogação profundamente crítica: qual é a ordem legal que está valendo? Se a
autoridade toma as providências com base no ordenamento jurídico existente, pode ser punida por serem consideradas excessivas. Se não toma providências, porque espera uma ordem superior, porque, de ofício, não quer tomá-la com base na lei, poderá ser punida por omissão.
FICO aqui naquela angústia: qual é a lei que
deve ser obedecida e qual é a autoridade competente para tomar uma decisão? Não dá para tomar uma
decisão no minuto seguinte. Nas condições em que
a polícia se encontra diante de um evento, ela tem
que ter a competência e o poder de decidir, assumindo, é claro, a responsabilidade pelos excessos,
mas nunca ser punida por ter cumprido a lei e a ordem. Então, essas coisas nos angustiam.
O Sr. Artur da Távola - Permite-me V. ExA um
aparte, Senador Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA - Ouço o nobre Senador
Artur da Távola.
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O Sr. Artur da Távola - Senador Romeu
Tuma, V. Ex" está a produzir um discurso extremamente maduro, de uma pessoa que não pretende resolver assuJ1t()S g11:1'!e_s__ com d~lai'!IÇÕes enfáticas,
gloriosas, heróicas e fáceis. V. EJc!l está a analisar a
complexidade da matéria policial na conjuntura brasileiiCI.._Gos;ta,rja çle trazer aqui também uma reflexão
nessa mesma linha. Outro dia, alguém aqu!. neste
plenário, falava em entropia, como um fenômeno
que é um conceito da Física, mas que se aplica perfeitamente às organizações humanas. É quando um
sistema, motivado pela sua própria ação, gera tal
grau de complexidades que essas complexidades
acabam por perturbar o andamento daquele mesmo
sistema O sistema, então, entra em entropia, fica
embaraçado dentro de si mesmo. Tenho a certeza,
Senador, de que a crise do Estado é, no Brasil, o
centro de uma porção de problemas que, no momento, são sem solução, como esse a que V. Ex&
está a aludir. E são sem solução exatamente pela
falta de condições e do estabelecimento de regras
claras de funcionamento, além, é óbvio, da natureza
interna da função policial. Como V. Ex& acentua muito
bem, a polícia necessita tomar decisões no momento,
sob uma tensão muito grande e com uma faixa de eno
previsível, que tem de ser compreendida. A crise do
Estado se acumula no Brasil há cerca de 15 anos,
quando o Poder Público no Brasil começa a entrar em
entropia, e até hoje não encontrou a forma de ser superado. A crise do Estado é o elemento oculto de todas essas questões, porque não gera verbas suficientes para formação do policial, não remunera devidamente, não tem condições de estabelecer a clássica
carreira, em funções não apenas da política. Ocorre na
educação, na saúde, no próprio luncionafiSmo púbfiCO,
e essa crise tampouco será resolvida em curto espaço
de tempo. E, ao mesmo tempo ela tem características
tão ocultas que- repare V. Ex&-, dentre todas as reformas propostas, nenhuma está a encontrar-dificuldades
maiores de tramitação do que a reforma administrativa,
porque toca em comportamentos profundamente anaigados que geram direitos, que geram formas internas ae poder, que dão muno mars torça ao funcionário-meio do que ao funcionário-fim, que, na sua deformação, engendram corporativismos. Então, se
saíssemos do campo
polícia e entrássemos no
campo da Justiça, verificaríamos a mesma coisa: a
quantidade de processos que um juiz é obrigado a
relatar, a dificuldade do andamento dos cartórios.
Não precisamos ir longe, fiquemos no Parlamento. A
dificuldade do Parlamento de se modernizar, tendo
em vista os desafios da Contemporaneidade na área
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da informação tecnológica, na área da decisão rápida, que não somos capazes de tomar, o que nos
leva a ser obrigados a deglutir centenas de medidas
provisórias, numa evidente violação da autonomia
deste Poder, mas sem as quais também o Governo
não funciona - o que é uma contradição que tem
que ser compreendida. Tudo isso, Senador, está na
crise do Estado. E quando o Poder Público entra em
crise, a grande dificuldade é que se tenha clareza de
que ela é a causa, embora topicamente fica parecendo aqui que é desídia de um Governador, ali que
é falha de um dirigente mais enérgico, acolá que é o
erro indMdual. É claro que essas características tópicas existem, mas elas não serão removidas e, a
meu ver, não serão removidas em curto prazo, nem
que votemos e que célere entre em vigor uma reforma
administrativa, enquanto o Estado brasileiro permanecer falido, permanecer sem as condições que teve no
passado de construir este País e de ter, como já teve,
numa sociedade efetivamente menos complexa, com
uma população menor, institutos como os da polícia,
os da Justiça, os do Poder Legislativo, os da saúde, os
da universidade, os da educação, institutos que atendessem pelo menos à demanda Hoje, nem mais à demanda eles atendem. Era o alcance que gostaria de
fazer, congratulando-me com V. Ex& pelo equilíbrio,
pela ponderação, pelo conhecimento, pefa forma ampla pela qual V. ExA, sem nenhuma arrogância e, sendo especialista na matéria, aborda esse tema de alto
interesse público. Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA - Senador, agradeço a
intervenção de V. ExA.
Sou um Senador de sorte, pois disponho-me a
fazer um pronunciamento sobre uma situação grave
no aspecto da segurança pública e os apartes se aprofundam mais do que a tese que trouxe para ~i~r,
pelo conhecimento que V. Ex"s têm pela co11V1Venc:1a
com a sociedade no dia-a-dia. Incorporo ao meu discurso, pela profundidade e alcance que dá dessa dimensão do problema social e criminal, todos os apartes de v.~. Senador Artur da Távola, a quem tenho
aprendido a admirar pela profundidade dos s;~s conhecimentos, principalmente no setor humamstlco.
Às vezes fico na dúvida, Senador, porque há
uma mistura do problema da violência com o da criminalidade violenta; eles não têm um segmento que
se incorpore entre si.
Penso que a violência está, realmente, inserida
no contexto da convivência social e dos meios qu~.?
Estado oferece ao cidadão para garantir a tranqud~
dade de vida e cumprir as sua~ obrigações, e o ~n
me violento é outro segmento. As vezes_eles se m1s-
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turam em determinadas ocasiões, como se fossem
os criminosos os vingadores sociais, algo que alguns
segmentos pretendem incorporar às discussões sobre a criminalidade e a violência.
A Sr' Marina Silva- Permite-me V. Ex- um
aparte, Senador Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA- Ouço V. Ex", Senadora Marina Silva.
A Sr' Marina Silva- Nobre Senador, reconheço que é muito difícil falar de um assunto quando se
é parte dele. V. Ex" tem uma convivência com a problemática e, ao mesmo tempo em que vive o problema, com certeza, é parte da sua solução, pela contribuição que pode dar no Senado. E V. Ex" o tem feito
como alguém que conhece a matéria com profundidade. Para mim, o problema da violência policial e
da violência de um modo geral, como muito bem afirmou o Senador Josaphat Marinho, está no emaranhado de coisas, e fica muito difícil tratarmos como
um problema isolado. Vamos atacar o problema da
violência policial em si; portanto, é uma questão de
disciplina, em que os Governadores devem ter pulso
firme no trato com aqueles que deveriam promover a
segurança. Mas sabemos que essas simplificações
nem sempre resolvem com profundidade aquilo que
estamos nos propondo a debater e a buscar algum
tipo de solução, porque os problemas sociais são
imensos. Há também um problema de concepção, e
V. Ex" sabe disso. Quantos de nós já não ouviu de
pessoas simples, de pessoas humildes que seu filho,
o jovem da sua família não conseguia nenhuma outra atividade e que, de repente, a última que foi capaz de conseguir foi ser um policial militar, por
exemplo. Ouvi inúmeras vezes esse comentário;
'agora, espero que ele se ajeite. Até que enfim entrou para a PM'. Como se aquele que deve tratar o
problema da segurança, contribuir do ponto de.vi~
social e até mesmo cultural com proble~ de VIOlência com os quais a sociedade brasiléíra lida, vai lá
e a família tem a expectativa de que ele seja reparado na convivência com a instituição policial. Há também esses problemas. A questão da remuneração
inadequada, a crise de identidade que com certeza
estão passando aqueles que devem fazer a segurança no nosso País, no nosso Estado e nos nossos
Municípios. É claro que muitas vezes as pessoas ficam oscilando entre a atitude correta mediante a lei,
a necessidade do agir para a defesa do cidadão e o
abuso, o extrapolar da posição que ocupa. Portanto,
há um problema de identidade hoje, claramente. Registrei, com muita alegria, que na manifestação dos
sem-terra a polícia do Distrito Federal teve um com-.
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portamento exemplar. Eram cidadãos que estavam
presentes, participando, buscando a ordem, e não vi
qualqúer tipo de provocação. Fiz questão de cumprimentar alguns policiais que encontrei. Estava lendo,
há pouco, uma citação que o Carl Sacan faz do Thomas Jefferson. Ele diz que o custo feito em relação à
educação é trivial, se comparado aos malefícios da
ausência da educação para um país, para sua democracia, para sua segurança. O Brasil precisa investir na educação e deve ser uma educação ampla.
Hoje, temos um processo em curso questionável,
que é o de tentarmos formar cidadãos apenas com o
viés da profissionalização, do tecnicismo puro e simples. "Já é alguma coisa•, dizem alguns, "pelo menos terão uma profissão". Mas sem uma visão de
mundo, uma visão de sociedade, uma compreensão
dos processos sociais e, às vezes, até mesmo psicológicos, que envolvem determinados tipos de relação de profissão, teremos profissionais formados
pela metade. O investimento na educação, o esforço
do Governo para gerar emprego, para gerar renda
neste País resolve os problemas da segurança que
hoje estamos enfrentando. Parabenizo V. ~- Há
pouco ~mpo vinha a esta tribuna para dizer que no
meu Estado o Governo estava oferecendo recompensa pela captura de alguém, com cartazes nas
ruas, como se estivéssemos no Velho Oeste. Estavam oferecendo R$50 mil para quem desse conta de
um bandido que havia assassinado o parente de
uma pessoa ligada à polícia Militar. Essas coisas
acontecem no Brasil e, lamentavelmente, providências não são tomadas. V.l:xl deve sofrer com esses
problemas, pois é preciso separar o joio do trigo.
Nem todas as pessoas cuja função seja a de promover a segurança têm esse caráter e agem dessa maneira. Infelizmente, aqueles que tomam esse tipo de
atitude acabam por enlamear o trabalho de pessoas
honradas que buscam respostas para a questão da
violência policial e do desrespeito aos direitos humanos. Muito obrigada.
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço o seu aparte.
V. ExB levantou um problema interessante, Senadora
Marina Silva A necessidade de investimentos em segurança está diretamente vinculada aos investimentos que
não são feitos na educação. Se o orçamento para a
educação não alcança o mínimo necessário, automalicamente vai ser necessário que mais recursos sejam
destinados à segurança, a fim de evitar a violência que é
inerente nas pessoas que não têm opções de vida
E se essas pessoas se engajarem na polícia,
sem vocação, apenas porque nada mais encontraram, surgirão as distorções que V .. ~ mencionou.

Esta é, portanto, a grande preocupação, qual seja, a
seleção e a formação do homem de polícia.
Não há como descOnhecer que o policial precisa ter sentimento de humanidade para tratar com o
próximo. Ele não é uma figura essencialmente repressiva. Ao contrário, ele oferece ao cidadão aquilo
de que mais precisa: segurança e tranqüilidade para
desenvolver suas atividades.
V. ExB abordou um aspecto importante da matéria. O Governo tem que, primeiro, investir na educação, pois isso acarretará a diminuição futura dos
reclamos para investimentos em segurança.
O Sr. José Fogaça- Permite-me V.~ um
aparte, nobre Senador Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA- Pois não, nobre Senador José Fogaça
O Sr. José Fogàça- Senador Romeu Tuma,
não poderia perder a oportunidade de também intervir no discurso de V. Exl', tentando dar uma contribuição, possivelmente não tão rica como a dos aparteantes anteriores mas com o desejo de tirar proveito do conhecimento e da experiência que V. ~ tem
na área. Recentemente, o criador da nova política de
segurança na cidade de Nova Iorque foi indagado por
um repórter brasileiro sobre os fatos ocorridos no Brasil
envolvendo as Polícias Militares. Pediu o repórter que
ele sugerisse o remédio, uma solução para o Brasil.
Declarou o especialista que a primeira e mais importante solução é a qualificação do policial.
- "Qualificação! Nós investimos nisto,"
-_disse ele - •em dar ao policial uma formação ética, jurídica, uma noção de direitos humanos, conhecimentos de Rlosof1a do Direito, de Direito Penal, de Ética Social".
E o repórter perguntou:
- "Mas qual é o nível dos policiais de
Nova Iorque?
·
- "Ah, o nível de boa parte, ínclusive
daqueles que operam na ruá,é superior. •
- "E qual é o salário?"
salário oscila entre R$2 mil, R$3
mil, podendo chegar a até R$6 mil dólares
para um periCial, conforme a sua graduação.•
Um policial civil, fardado, de curso superior, ou
de curso médio, tem formação na área de Filosofia
do Direito, de Direito Penal. Isso foi dito ao repórter.
Quando li essa notícia, essa informação, fiquei a
pensar o que passo a explicar.
_
De fato, qualquer pessoa que tratar a questao
da segurança e do contraponto da segurança, que é
a violência, no Brasil, tem de levar em conta que é
um problema de longa maturação, que a solução
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tem que passar por questões que são muito amplas,
muito abrangentes, profundas e de longo prazo. Não
pode ser tratado com aquela superficialidade súbita
e, a meu ver, de um certo modo irresponsável e covarde de, ocorridos os fatos, ir correndo pedir a demissão do Secretário de Segurança de um Estado.
Parece-me de uma covardia social e política, de uma
superficialidade moral e ética e de uma indignidade
muito grande. O discurso de V. ~ vai exatamente
no sentido oposto. E é por isso que fico satisfeito de
ouvi-lo. V. Ex" está dizendo que é uma questão a ser
tratada com muito cuidado, com muita profundidade,
com muita seriedade. Mas 75 mil policiais militares
que recebem R$300 e R$500, muito poucos tendo
curso médio, sendo que a maioria tem quase a formação mínima de saber ler e escrever, isso sim, implica em termos uma preocupação, fazermos um
aprofundamento da questão. Mas devemos tratá-la
sem nenhuma hipocrisia. A hipocrisia fácil dos que
cobram soluções imediatas deve ser condenada. A
incúria, a irresponsabilidade, a despreocupação para
com o problema, o laissez-passer, o deixa passar, o
deixa acontecer, devem ser condenados também.
Penso que as atitudes corretas estão no parâmetro
que V. Ex" está definindo, ou seja, a questão policial,
a questão da segurança, a questão da violência no
Brasil estão a exigir uma ponderação maior. Entendo
que talvez não seja razoável, sequer aceitável, nos
valermos de questões tópicas, locaiizadas, para imaginar que aquilo, se fosse coibido, se houvesse uma
ação administrativa e de comando, no mesmo momento seria evitado. Supor que isso é possível parece-me um erro. O problema é estrutural, de grande
profundidade e depende muito do que a sociedade
brasileira quer da polícia. A sociedade brasileira quer
policiais de nível superior com noções de Filosofia
do Direito para patrulharem as ruas? Tem que saber
que isso exige investimento social, exige um Estado
enxuto, um Estado que tenha recursos e, portanto,
· reorganizado, reformado, reestruturado, na linha de
raciocínio como a que expõs o Senador Artur da Távola. Manter o Estado assim desarrumado, desordenado, financeiramente em escombros de um lado e,
de outro lado, cobrar uma polícia de nível superior,
isso é inaceitável! Quem está trabalhando para reformar o Estado, para que os recursos possam ser dirigidos para mais segurança, mais educação e mais
saúde, reduzindo naquilo que é superficial e desnecessário, penso que está trabalhando na direção a
que V. Ex" se refere. Faço este registro com a maior
satisfação, com a maior tranqüilidade de saber que,
felizmente, essas questões não se vão perder por-
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que há quem sobre elas saiba refletir e há quem sobre elas saiba encaminhar corretivos e soluções
adequadas. Meus cumprimentos a V. EJcó!. A intenção é a mesma de aplaudi-lo pelo que disse e pelas
reflexões que fez. Obrigado, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a intervenção de V. Ex", até por ser um dos brilhantes juristas
desta Casa, pelas manifestações, ern várias oportunidades, que tem feito em matéria do Direito e a profundidade do seu exame.
Senador José Fogaça, V. Ex" disse algo importante: seria fugir do problema com a irresponsabilidade a que V. Ex" se referiu, apagar o estudo da violéncia ou o que vem ocorrendo. Para alguns governantes seria como pegar uma borracha e simplesmente demitir. Acabou.
Se olharmos o que ocorre dentro da polícia principalmente da Polícia Militar, porque, na Políci~.
Civil, ainda não há um estudo profundo sobre o comportamento de cada membro da instituição junto à:;
suas famílias, na sua vida social -, vamos verific~r
que há um aumento anual no índice dos que precisam de auxílio, por começarem a beber e a fazer
uso de drogas.
Há outro grave problema. que é a c:Jm•!"lÇão
entre o bandido, aqueles que fazem parte das ql!.adrilhas que operam nas ruas, e o policial que trabalha nas ruas. Isso traz uma preocupaç.3.o e uma inS•:lgurança muito grande para a sociedade.
Ninguém quer entrar no âmago d•'s problemas
que a polícia vivencia no dia-a-dia. Os salálios são
indignos. Cada policial tem que encontrar outra ocupação para comolet.ar o seu sa.;1irío para poder sobreviver. As vezes, os policiai:> são vizinhos dos
marginais, que escolhem a polícia ou o mundo do
crime, como a Senadora Marina Silva invocou.
Tudo isso reauer seriedade r:o estudo dos. problemas que ocorrem dentro e fora da polfcia ~ matéria de segurança. Não quero lllé1ÍS roubar o tempo de
V. Ex"s. Apenas lembro que não hã como ter uma polfcia cientificamente boa sem investir nos institutos: no
Instituto Médico Legal, no Instituto de Criminalística.
Vamos to"lar o exerr4)1o da apuração do caso
PC Farias. Houve uma grande discussão para quem
quer uma polícia séria, hOOBS!a e clara. onde os peritos possam t~:Jhar com libe1dade e com instrumentos que lhes ofen"-:am meihores resultados. Um d'-..s legistas disse que não tinha nem o bisturi. Ele le'.te que
improvisar uma fa.ca de cozinha para abrir o corpo, o
· que é até um vilipêndio ao cadáver. lsso é Cl'.me.
Sr: Presidente; peÇo desculpas, mas quero
cumprimentar a Rede Globo, o Núclec• de Estudos_
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dutos sidenírgicos cujas taxas chegam a até 109%.
Outros produtos nossos também têm sido duramente afetados por essas sobretaxas americanas, como:
o
fumo, o café, a soja, as carnes bovinas e de franDurante o discurso do Sr. Romeu
go,
sem falar no suco de laranja que paga o exorbiTuma, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Pretante imposto de US$477 por tonelada
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
Entretanto, apesar das excelentes perspectivas
é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2!1! Seoferecidas por esse mercado futuro, existem muitas
cretário.
divergências sobre o cronograma, estrutura, sede,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) acesso aos mercados, normas, investimentos, subConcedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rosídios, antidumping e direitos compensatórios.
cha, como Líder, por 20 minutos, para uma comuniOs ventos da globalização do processo produticação de interesse partidário, nos termos do art. 14,
vo e o processo de liberalização em curso na Orga11, alínea "b", do Regimento Interno. (Pausa.)
nização Mundial do Comércio fornecem uma justificatiConcedo a palavra ao eminente Senador Lauro
va a mais para a integração regional, além das imposi·
·
Campos. (Pausa.)
ções geográficas. Porém, a concretização dessas
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
perspectivas estão longe de serem asseguradas, pois
(Pausa.)
temos acompanhado pela imprensa nacional mancheConcedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
tes desalentadoras: "Acordo da Alca deve ficar para
(Pausa.)
98", "Secretário americano critica política externa brasiConcedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
leira", "Americanos têm pressa, diz negociador"; "EUA
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
rejeitam precondições para negociar".
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraSr. Presidente, nobres Pares, como se vê,
dor.) - Sr. Presidente e nobres Colegas, o Brasil jaexiste uma barreira maior em toda esta negociação
mais foi anfitrião de uma reunião econômica internacio-- - que é a intransigência dos americanos em discutir
nal tão importante como o III Encontro das AmériCas,
uma proposta inicial que não fira os nossos interesque se realiza nesta semana em Belo Horizonte.
ses. A propósito dessas diferenças, desejo louvar o
As duas primeiras reuniões aconteceram em
Presidente Femando Henrique Cardoso que foi taxaDenver, no Estado americano do Colorado, em 1995,
tivo em afirmar que a Alca depende do fim de barreie em Cartagena, na Colômbia, no ano passado.
ras dos EUA e, sem se intimidar com o fato de serCuriosamente, até agora, a reunião tem passamos anfitriões, disparou: 'A Alca depende de um
do despercebida da maioria dos brasileiros, que iglongo processo de negociação e não de adesão, denoram as razões, conseqüências e os impactos posivendo refletir o interesse de todos e que a abertura
tivos e negativos da criação da futura Área de Livre
comercial brasileira depende da contrapartida de
Comércio das Américas - Alca, para economias naseus parceiros. E esta abertura inclui também dicionais dos países membros.
mensões e impactos de temas sociais sobre segA proposta representa uma revolução que
mentos menos favorecidos das populações dos paítransformará, com essa união, as economias do conses participantes, especialmente a educação, que é
tinente, resultando no maior bloco de comércio do
essencial para enfrentar os desafiosda integração
mundo, envolvendo- 34 países, uma população de
da competitividade no plano internacional"_
758 milhões de habitantes e com um PIB de mais ou
O Governo brasileiro tem mostrado pulso firme
menos US$9 trilhões.
nas negociações das propostas e mostrado a disposição de proteger os interesses comerciais do País.
A idéia em si é fantástica, pois somente a eliminação das tarifas de importação entre os membros
Isso implica evitar novas concessões unilaterais. Enda Alca, principal objetivo das negociações, terá um
tendemos que a Alca tem que ser um negócio bom
impacto extraordinário no comércio do bloco econôpara todos, para que seja constituída. E é fundamenmico. Mais ainda, há previsão de uniformização de
tal que haja uma cláusula preliminar. que ninguém
normas e leis sobre a atividade económica e o fim
parta de uma posição de força, levando vantagem a
partir de critérios próprios e a disposição de ganhar
das restrições a investimentos de outros países. No
caso do Brasil, o fim das barreiras comerciais reprea qualquer custo, se sobrepondo à eqüidade e viosentará a eliminação das pesadas sobretaxas sobre
lando os interesses dos países membros. Acordo
osnossos calçados que variam de 12 a 60% e pronessas condições não interessa ao Brasil.
da Violência em São Paulo e todos aqueles que proporcionaram o debate desse assunto tão importante
para os dias de hoje.
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Além das dificuldades já apresentadas, existe a
tentativa de cooptação dos americanos a países membros do Mercosul. Existem informações de que pressionarão a Argentina a aderir ao Nafta, conglomerado formado por EUA, Canadá e México. Essa informação é
de Rodolfo Terrano, Presidente Nacional da UCR
(União Cívica Radical), o mais tradicional partido argentino, com mais de cem anos e que governou o país ames
do atua1 presidente. A bem da verdade, trata-se de urna
tentativa de demolir o Mercosul, que, para os EUA, é um
"mercadinho", mas um mercadinho que representa um
Produto Interno Bruto de US$1 trilhão, ou seja, mais de
1O"k do PIB da Alca, urna vez concretizada.
Enquanto se discute essa verdadeira carta de
intenções, que é a Alca, o Brasil deve continuar a
consolidar a sua liderança no Mercosul, onde seus
membros já dispõem de estratégias de planejamento
no sentido de ampliar as negociações com outras
nações da América Latina para alcançar objetivos
mais ambiciosos fora do continente sul-americano.
Concluindo, entendo que, apesar de não estarmos em situação econõmica muito cômoda, também
não estamos em situação desesperadora, pois em
meio às certezas e incertezas da Alca, Comungo
com o nosso Presidente Fernando Henrique da seguinte afirmativa: •somos os senhores do tempo•.
Era o que tinha a dizer nesta tarde, pois este é
o assunto debatido em Belo Horizonte. Esta análise
é oportuna, urna vez que o País trata deste tema.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco!PT-SP.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, também vou referir-me à reunião da Alca -Área de Livre
Comércio das Américas- que se realiza, nesta semana, em Belo Horizonte.
Gostaria de registrar que, hoje, na Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, houve aprovação de requerimento de minha autoria, segundo o
qual o Senado Federal, além de apoiar a diretriz do Governo brasileiro no sentido de ter urna posição na Alca,
com vis1as ao for1alecimento do Mercosul e à integração
gradual de todas as nações que compõem as Américas,
possa 1ambém ter, no seio dessa organização, de todas
as suas reuniões, visando à integração sócioeconômica
dos países das três Américas, sempre a participação de
Cuba Isso é muito imporlante.
Por meio deste requerimento, aprovado por unanimidade, o Senado Federal transmite aos participan-

Maio 1997

tes da reunião da AICa, realizada em Belo Horizonte,
como importan1e é termos também Cuba nessas
reuniões de integração de nossas economias.
Sr. Presidente, gostaria também de ressaltar
que não podemos estar favoráveis unicamente a que
haja a livre movimentação de mercadorias e de serviços, da livre movimentação do capital, ou seja, da
realização de investimentos além-fronteiras com total liberdade, sem ao mesmo tempo termos a perspectiva sobre o ser humano.
Observamos, Sr. Presidente, que muitos dos
Governos dos países desenvolvidos alardeiam a po·
lítica da livre movime_ntação do capital e das mercadorias, mas muitos desses Governos vêm restringindo a movimentação do homem ou mulher.
É . interessante, Sr. Presidente, observarmos
que a França deu de presente aos Estados Unidos a
Estátua da Uberdade. A Estátua que se encontra na
cidade da Nova Iorque, em Manhattan, como um
símbolo importante da liberdade, tem também o sig·
nif~cado de que, da Europa para os Estados Unidos,
seguiram milhares-ºu milhões de pessoas que procuraram ali um lugar onde movimentar-se, ter a sua
liberdade de credo, de profissão, de desenvolvimento pessoal, muitas vezes tendo sido perseguido em
suas terras de origem.
Sr. Presidente, não é tão fácil hoje para qualquer cidadão, sobretudo do Terceiro Mundo, mover·
se em direção aos países do Primeiro Mundo. É
mais fácil haver a liberdade de transação e comércio
de mercadorias e a liberdade para os investimentos
serem realizados além-fronteiras do que a própria
movimentação de pessoas. É preciso, então, que tenhamos em mente esse aspecto.
Outro aspecto extremamente importante é que
não podemos simplesmente pensar na integração sócioeconômica, na integração das economias, se não
olharmos para os direitos dos trabalhadores,_ se· olhar·
mos para a integração simplesmente oo-põííto de vista
dos proprietários das empresas e não daqueles que tra·
balham nas empresas - eis porque urna reunião dessa
natureza precisa ter também a preocupação das entiida·
des dos trabalhadores. É preciso, inclusive, que tenham
hoje os trabalhadores do Brasil e dos países da América
latina conhecimento de quais sejam os seus dire~os em
países como os Estados Unidos e o Canadá
Se for para haver integração, podemos cami·
nhar por etapas, no sentido da integração de países
como a Argentina, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, o
Chile, os que compõem o Mercosul, e examinar
sempre a questão de quão importante será a integração do ponto de vista do ser humano, dos traba·
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lhadores, e não apenas daqueles que visam à realização do lucro, à acumulação do capítaí, à expansão
das fronteiras para tais objetivos.
É preciso que se tenha a visão de como tomar o
mundo com menos fronteiras, mas, sobretudo, com
vistas à liberdade, ao desenvolvimento do ser humano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Wilson.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar
Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB·RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, creio que poucas
pessoas têm, tanto quanto eu, admiração pelo Governador Cristovam Buarque, não só pelo Governador, mas pelo. cidadão, pelo homem, pelo intelectual,
pelo professor e pelo militante político. Às vezes, inclusive, pessoalmente fico muito insatisfeito com críticas
que lhe fazem no âmbito da política do Distrito Federal.
FICO até insatisfeito com posições assumidas até pelo
rr.eu Partido ou pelo segmento do meu Partidc, pela
seção partidária do PMDB no Distrito Federal, porque
vejo que há nessas críticas muito mais a questão política do que a essência dos fatos e da realidade.
Acredito também, Sr. Presidente - e essa talvez seja uma avaliação meramente empírica, rigorosamente não científica, não baseada em nada mais
que uma experiência pessoal -, que a Polícia Militar
do Distrito Federal é talvez uma das mais qualificadas
do Brasil. Aqui há poucas denúncias ou referências a
atos de violência contra os cidadãos. A Polícia do Distrito Federal consegue um processo educacional de
comportamento colativo muito eficaz na minha opinião.
Trata-se, talvez, de uma das melhores do País. Somente não digo que é a melhor porque estaria evidentemente incorrendo no erro de fazer comparações com
outras que não conheço, mas a comparo à Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que tem uma excelente
QUalidade nos seus quadros e na sua ação coletiva.
Mas, sinto-me na obrigação, Sr. Presidente, Sr"s e
Srt. Senadores, de mostrar-me, no mínimo, perplexo e
de fazer uma indagação. Os jornais de hoje trazem a to-
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de invasores do Ministério do Planejamento
que ocuparam a· sala do Ministro Antônio Kandir e
colocaram um peru sobre a mesa Essa foto foi primeira página em muitos jornais do Brasil. A cena foi
estampada para todo o País e tratada - humor é
uma palavra muito leve - de forma jocosa, com nítido conteúdo de desconsideração, de desprezo, de
ridicularia, de zombaria, em relação à figura de um
Ministro de Estado.
Quando, na Assembléia Nacional Constituinte, criamos o Distrito Federal como uma entidade da Federação, como ente autônomo da Federação, portanto capaz
de. se autogovemar, decidimos também, sob a válida argumentação de que a responsabilidade do futuro Governo seria muito maior do que aquela que simplesmente
têm os Governadores de Estado. Concordamos também
que a Polícia Militar seria paga pelo Governo Federal,
que o setor juá!Ciárío seria pago pelo Governo Federal.
Lembro-me que, no ano retrasado, quando fui Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO -, embora isso não viesse na proposta original do Governo,
aceitei a emenda de ilustre Deputada do Distrito Federal
no sentido de devolver ao Distrito Federal os recursos
de educação e saúde originários do Governo Federal.
Sr. Presidente, pergunto-me o seguinte: se o
Sr. Luís Inácio Lula da Silva fosse o digno Presidente da República e ele escolhesse para ser Ministro
do Planejamento um homem da dimensão e da importância do Senador Eduardo Suplicy, por exemplo,
que é economista e que teria todas as qualidades
para desempenhar o cargo; imaginemos que aqui no
Distrito Federal, outro Partido vencesse a eleição, e
o Governador fosse do PSDB, ou do PMDB ou do
PFL, não importa, portanto, não do mesmo Partido
do PresiDente da República, até integrando aquilo
que se chama Bloco de Oposição ao Presidente da
República, qual é o dever, se eu fosse Governador e
tivesse que coordenar essa política de segurança,
qual é o dever que eu me sentiria l'edobradamente
responsável a assumir diante de um Presidente que
pertencesse a um Partido adversário? Eu me imporia o dever de impedir, a todo custo, que manifestações políticas legítimas, necessárias, democráticas
ultrapassassem o limite do respeito, o limite da dignidade, o limite da segurança dos homens que ocupam as posições mais importantes na República.

Toda vez que votamos o orçamento, votamos
um orçamento dirigindo recursos para o Distrito Federal. São recursos para a área de segurança, que é
paga pelo Governo Federal e saem dos cofres da
União, para a área judiciária, que saem dos cofres
da União, para o Ministério Público. E não acho erra-
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do. O argumento é válido. Como Relator da Lei de
Dirétrizes Orçamentárias ouvi em um debate e acflef
altamente procedente Deputados do Distrito Federal
dizerem : "Nós temos a responsabilidade de preservar
a segurança dos Ministérios, das Embaixadas. Portan·
to, temos gastos e responsabilidades que ultrapassam
os limites normais de um Governo. Temos que dar segurança a esses cidadãos que vêm de fora'. Isso é rigorosamente verdade, Sr. Presidente.
Então, se estivesse sentado nessa posição, eu
me sentiria no dever ético e irrecorrível, Sr. Presidente, de não permitir, jamais, que principalmente
um adversário político meu fosse atingido em sua
dignidade em razão de um erro ou de uma falha do
sistema de segurança.
· Então me pergunto, se o Presidente da República fosse o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e, no gabinete do Ministro do Planejamento, Eduardo Suplicy,
pusessem um peru em cima da mesa, a ridicularizálo, a deixá-lo em situação duvidosa, desmoralizante,
evidentemente dando a aparência de que neste País
ninguém respeita os Ministros.
Quero dizer, Sr. Presidente, que há uma diferença muito grande entre uma manifestação consistente, veemente, crítica, dura, até feroz, do ponto de
vista político, e a atitude que ontem foi permitida no
Distrito Federal, no Ministério do Pfanejamento.
Sei que é tão estúpido aqui dizer que isso foi culpa
do Governador Cristovam Buarque como é estúpido dizer que o que aconteceu lá em São Paulo é culpa de
Mário Covas. São duas formas de estupidez politica que
vicejam em nosso Pais. Não é culpa do Governador
Cristovam Buarque, absolutamente não é: são casos tópicos, situações que ocorrem, momentos difíceis.
Mas quero fazer aqui um apelo ao Governador:
que S. Ex- dê uma orientação rígida, rigorosa e definitiva no sentido de que as manifestações têm que
ser respeitadas. Aos policiais cabe tão-somente impedir que haja tumulto. Eles não devem intervir nas
·manifestações, mas devem evitar que os edifícios
onde os funcionários trabalham, muito mais quando
lá está um adversário que entrou não por um ato de
ditadura, mas pelo voto do povo, sejam invadidos.
Se sou do outro fado, Sr. Presidente, sinto-me
no dever irrecorrível de manter a autoridade constituída na maior segurança, na maior higidez pessoal.
Quanto maior, no caso, a adversidade política, maior
o dever. Há quem, erradamente, vá supor que isso
foi engendrado, uma vez que o Ministro Antônio
Kandir foi o responsável pela condução da privatização da Vale do Rio Doce, atitude que mereceu rigorosa oposição, contundente oposição. Uma forma de
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desmoralizá-lo, de desqualificá-lo, de diminuí-lo é
permitir queumato comoesse aconteça.
O mundo não vai cair por isso, não vai acabar,
há fatos muito piores no Brasil. É possível que isso
passe até despercebido para muitas pessoas; mas,
se eu fosse Ministro de Estado, não gostaria que tal
tivesse acontecido comigo e sei que qualquer Senador ou Deputado do PT, que fosse nomeado Ministro, também não gostaria que isso ocorresse. Os
prédios fede-rais não podem ser invadidos, não podem ser ocupados, caso contrário, extrapola-se o limite de segurança,-de estabilidade, de intocabilidade
física que devem ter aquelas pessoas que ocupam
posições democráticas, que não foram impostas por
ninguém, que não ocupam cargos à força, mas pela
vontade suprema dÓ povo brasileiro.
De modo que faço esse registro deixando bem
claro que não cometo a ingenuidade nem a burrice de
dizer que se trata de algo deliberado pelo PT. Seria
uma bobagem dizer tal coisa; também seria bobagem
pedir-se a demissão de um Secretário de Segurança
porque tais questões são difíceis de serem resolvidas.
Na minha opinião, se sou Governador do Distrito Federal e o Presidente da República é oposto à
minha posição política, eu tratarei de sua segurança
com exagero, ultrapassando os limites da normalidade para evitar que fatos como esses aconteçam. Eu
pediria até que houvesse um exagero de cuidado
para que Ministros de Estado, embaixadores, homens de atividade pública, e que estão aqui em
nome do País, sejam respeitados em sua dignidade.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me concede
um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra e
prazer, Senador Eduardo Supficy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Creio que é importante a reflexão de V. Ex- sobre os episódios ocorridos
ontem no Ministério do Planejamento. A ocupáção
do prédio do Ministério foi feita pelos infêQrantes do
Movimento Grito da Terra, pequenos agricultores
vindos de todos os Estados do Brasil onde a agricultura é muito importante, inclusive agricultores do Rio
Grande do Sul. Eles estão solicitando que o Governo
realize de fato a reforma agrária, que dê apoio à
agricultura. A atitude deles significou uma forma de
expressar seu descontentamento com respeito a
maneira como o Governo vem agindo - na avaliação
dessas pessoas, com muita lentidão - para atender
aos seus anseios e às suas reivindicações. Trata-se
de um movimento que acresce àquele que ocorreu
há algumas semanas: a marcha pela reforma agrária, por emprego e justiça. Podemos estar solidários

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

Maio 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

às metas e aos objetivos de um movimento social,
mas é muito difícil dizer a esse movimento o que é
ou não próprio e como este deve agir. Por vezes
!-'~..:- :-.::ver exageros na condução das ações desse
movimento. Ontem, eu soube, por volta das 1O horas, que tinha ocorrido essa ocupação. Às 09 horas
e 40 minutos, o Senador José Eduardo Outra me telefonou e disse que estava vindo para o Senado
para participar de uma reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. S. Ex- me pediu
que eu fosse ao Ministério do Planejamento para auxiliar no que fosse possível. Então, eu me dirigi ao
Ministério às 1O horas. Verifiquei que cerca de 600
membros do Movimento Grito da Terra haviam ocupado quase todas as dependências daquele Ministério. Fui ao sétimo andar e observei a cena que V.
Ex- acaba de descrever: os membros daquele movimento tinham colocado um peru na cadeira do Ministro do Planejamento. Tenho o maior respeito pelo
Ministro Antonio Kandir, colega economista que sou
dele. Eu o conheço há mais de 20 anos. Muitas vezes dialoguei com S. Ex- sobre assuntos de economia e participamos juntos de seminários. Eu ainda
não era participante da vida política, apenas professor, enquanto ele já era Deputado. Certo dia, inclusive, ele disse que gostaria de assistir a algumas aulas dos cursos de macroeconomia e política econõmica que eu ministrava na Fundação Getúlio Vargas.
Foi assim que nos conhecemos. Então, com o Ministro Antônio Kandir tenho relação de amizade e de
respeito, e, sinceramente, não me agradou a cena
de ver um peru na sua mesa. Fui, então, ao primeiro
andar, e encontrei o Presidente da Contag, Francisco Urbano, com diversos membros das entidades
que participam do Movimento Grito da Terra. Também estava presente um representante do Governo
Cristovam Buarque que demonstrava a sua preocupação e desejava que uma solução fosse encontrada, a mais rápida possível, para se resolver aquela
situação. No momento seguinte, o Presidente da
Contag, Francisco Urbano, começou a dialogar com
o Ministro Milton Seligman com a intenção de solucionar aquele impasse. Usei da palavra na reunião
com a cooroenação do movimento, quando expus o
quão importante seria que o movimento chegasse a
um entendimento, evitando-se, a todo custo, qualquer solução que pudesse significar uma violência

para qualquer dos lados e que houvesse entendimento, para que se pudesse chegar a um encontro com os
representantes do Governo Federal, inclusive, com o
Ministro da Justiça e o Ministro Antonio Kandir. Gostaria de dar o meu testemunho do empenho do Secretá-
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rio da Segurança, bem como de outros membros do
Governo do Distrito Federal, para que houvesse a solução desse impasse de forma a não registrar qualquer
tipo de violência que causasse dano maior a todos os
lados envolvidos. Expressei a minha opinião nesse
sentido. À saída daquela reunião, usei da palavra para
dirigir-me aos manifestantes, na direção aproximada do que acabo de dizer, mas; também, registrando
que compreendia os sentimentos daqueles que participavam do movimento. Afinal de contas, são tantas
as pcasiQes emque empresários e dirigentes de instituições financeiras têm acesso aos Ministros da Fazenda, Planejamento e outros segmentos e não foi
tão fácil para os segmentos que estavam compondo
. esse_ !11J211Í!!li:!Oto ver_a~...sJJasJ.e.ivindicações ouvidas
e atendidas. Avaliava que em breve - era questão
de mais alguns instantes - se chegaria a um entendi-

mento e haveria a desocupação do edificio e, ao mesmo
tempo, haver as reuniões que, em seguida, acabaram
acontecendo. Não conheço todos os elementos, mas,
pelo que pude perceber, a guarda dos ediffcios ministeriais, salvo engano, é de responsabilidade da Polícia
Federal. Em algumas ocasiões, é solicitada a ajuda da
Polícia do Distrito Federal e em situações mais prementes a do Exército ou das Forças Armadas, como
ocorreu nas manifestações do dia 17 de abril passado, quando vimos a presença de grande número de
membros do Movimento dos Sem-terra. Naquela
ocasião quase todos os órgãos púbriCOS, sobretudo
naqueles relacionados a assuntos fundiários, como o
Incra, estavam guardados por membros das Forças
Armadas. É verdade que eles eram em pequeno número, mas ali estavam para qualquer emergência.
Pelo que pude saber, a ocupação do Ministério do
Planejamento se ·deu por volta das seis horas da
manhã. É possível que as autoridades, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia do Distrito Federal, tenham sido apanhadas de surpresa. ~- coisas
não são previamente anunciadas. Nãosignifica que
a Polícia do Distrito Federal tenha descuidado da segurança. pois a própria Polícia Federal não dispunha
de todas as informações e, portanto, não pediu previamente a colaboração preventiva da Polícia local. As
autoridades do Distrito Federal souberam do problema
quando ele já tinha ocorrido. A partir daí, houve o esforço do Secretário da Segurança, do Secretário de
Comunicação Social e de outros membros do GDF,
que, em diálogo com as autoridades do Governo Federal, procuraram resolver o impasse pacificamente.
Avalio que sejam importantes as observações
feitas por V. Ex-. Acredito ser necessário o diálogo
respeitoso com o Ministro do Planejarnento, Antonio
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Kandir. Por maiores divergências que existam a respeito da condução do processo de privatização da
Vale do Rio Doce, não vejo por que desrespeitá-lo.
Contudo, precisamos saber as razões profundas que
levaram essas pessoas a realizar o protesto dessa
forma. É preciso saber, em sua profundidade, a razão que está atrás desse comportamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência alerta ao eminente Senador José Fogaça que estamos a cinco minutos do encerramento da
nossa sessão.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Vou encerrar, Sr.
Presidente.
Eu não teria muita coisa mais a dizer a respeito. Sei que não há conivência do GDF com aquilo
que ocorreu. Sei que não houve sequer o desejo de
que aquilo ocorresse. Entretanto, quando o Governador do Distrito Federal pertence a um partido que
está em oposição ao Presidente da República, é redobrado o seu dever de cuidar da segurança. Por
mais que se desconsidere politicamente, por menos
que se leve em conta a importãncia política de um
ministro, trata-se de um dever institucional preservar
a integridade dos ministérios e a integridade dos ministros, não só a integridade física, mas, neste caso,
a integridade moral. Quer dizer, entendo que impedir
a exposição do ministro a esse tipo de situação é um
dever que tem qualquer Governador do Distrito Federal. Sendo da Oposição, na minha opinião, por razões de ordem ética, esse dever deve ser redobrado. Se estivesse o PT no governo, eu me imporia
como redobrado esse dever. Parece-me que essa é
a cobrança que temos de fazer daqui para o futuro,
sob pena de começarem a prevalecer aqueles discursos que se ouvem do outro lado: "Das duas uma:
ou o Distrito Federal abre mão das verbas que recebe da União para sustentar a sua polícia, o seu Poder Judiciário, o seu Ministério Público e também parte
da Saúde e da Educação, ou então se deixa de eleger
o Governador do Distrito Federal, que passa a ser nomeado pelo Presidente da República, porque, sendo
um homem da confiança do Presidente, é evidente
que essas situações não irão acontecer. •
Não quero essa solução. Votei na Constituinte
pela autonomia do Distrito Federal ·e quero que continue assim. Vejo na figura do Professor Cristovam
Buarque um homem eminentíssimo, respeitabilíssimo, pelo qual tenho grande apreço, e gostaria que
não proliferasse aquele discurso que quer ou acabar
com a autonomia do Distrito Federal ou cortar as
verbas para o Distrito Federal. Sou contrário até
mesmo àquele argumento de que se deve intervir na
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Polícia Militar do Distrito Federal, porque ela não foi capaz de impedir que esse tipo de coisa acontecesse.
É só isso que me traz à tribuna É só isso que me
faz falar neste momento. Entendo também que um governador do período democrático deve fazer o possível
e o impossível para que as Forças Armadas não sejam
chamadas a intervir, porque, chamá-las, como recomendou o Senador Eduardo Suplicy, é urna extrapolação, que evidentemente não caberia nesse caso.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Perdão, Senador José Fogaçil.: registrei um fato; não frz a recomendação de chamar as Forças Armadas. O que observei é que, em diversas ocasiões, edifícios públicos
ministeriais têm estado sob a guarda de membros das
Forças Armadas. V. Ex" pode observar. no Palácio do
Planalto, há membros das Forças Armadas.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - São forças simbólicas, Senador. Não têm nenhum efeito para segurança; são meramente simbólicas.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Diversos edifícios ministeriais têm também alguns membros das
Forças Armadas. E isso ocorre em algumas ocasiões.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - A Polícia Federal é
investigatória. A Polícia Federal não é polícia ostensiva para segurança.
A Polícia Militar do DF é que deve preservar a
segurança dessa área.
O Sr. Eduardo Suplicy - Mas em situações
em que ocorrem manifestações, é preciso saber que
providência normalmente os responsáveis por edifícios públicos no Governo Federal tomam para alertar preventivamente um fato, uma manifestação.
Nem sempre isso é avisado a tempo. Muitas vezes,
os movimentos sociais são uma surpresa Mas o Governo do Distrito Federal contribuiu para que o impasse fosse resolvido de forma pacífica
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Isso faz parte, Senador Suplicy, daquela preocupação redebráda, duplicada, que deve ter um governador nesses casos,
antevendo e prevenindo as situações, dando um
passo à frente para impedir que elas aconteçam.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Odacir Soares, Emandes Amorim,
Gilvam Borges, João Rocha, Mauro Miranda, Carlos
Bezerra, Jonas Pinheiro e Artur da Távola enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno. S.
Ex-s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores,
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Senhor Presidente, Senhores Senadores,

Prosseguinco na tarefa que me impus de retraçar esta
Casa, o perfil da agropecuana de Rondôma, quero hoje ater-me ao
estàgto atua\, á evolução. aos -prob-lemaS -e~ ___sõ-~féttiêõ;-----aog-ranae
potencial que representam a pecuána de corte e apecUátia a e !éite.-em
Rondônia.

~1'!9~º-~~J?.RO No 01, ••Evolução do efetivo bovino de
Rondônia; 19"80/1995", estao aunnaaas estaust!cas, ano a ano, aa
evolução do rebanho. Essas estatisticas estão contJdas na publicação
aa __E~B~PA/CPAF~~9· "piag_~_ó_~tipo da Pe~_uà_~-~ em Rondônia",
pubficad~ e!T(1996, d~ ~~md~-for<:r~-~~r.:rdas-as ihfortna~es técnicà3-QtJe
-reescrevo-ou-que reproouzo, porvéZe§lilerãlrifêrtte. ·-em meu ãiscurso.

Os prime1ros dados registrados pelo IBGE sobre a pecuári~
em Rondônia datam de 19_73, revelando ~m efetivo bovino total de
20.249 cabeças. Nos anos -seguintes, resQístrou-se--umã~-urx~
geométnca de cresctmento de 35.1% ao ano. sendo ConStataaoem
1979, no levantamento feito pelo mesmo IBGE, uni total de 176.221
cabeças de bovinos no Estado~_

QUADRO

Não se deve minimizar o pape! dos grandes pecuatistas na
expansão da pecuaria de corte da região denominada Cone Sul,
\formado pelos municipios de Vilhena. Pimenta Bueno;- COruiTiõíata~
CereJeiras. Chup1nguaia). pecuanstas de grande porte, e de tecncilOçjià
mais apurada.

~

1980/95

CAB~CAS

1980

25blí9

1981

25~34ã

1982
-f9"83

---s75.083

347 279

1984

716.478

_isa_,_

__I_Q_1,299

--1-986

~40307

--rs-ar

4""069127

1988

1 247 898

1989

1.294.201

1990

1.7i8:697

1991

-2.826.403

2-n3.a1s

1992- 1993

A partir do ano de 1979, com uma decisão do Conselho
Monetário Nacional de retirar gradativamente os subsídios ao crédito
curai, o volume de recursos .emprestados aos pecuaristas pelas
instituições finance1ras evoluiu Oegativamente, registrando~se no ano
de 1983. em valores deflacionados, um _volume d_e a:penas 1·1%
daquele tomado pelo produtor no ano de 1978.
- -

Deve-se .c1tar air:da o Programa de lnsemin_aç?o Artfflc!al,
1mplantado nessa epoca. E importante ressaltar que u-ma parCela
importante do crescimento do rebanho bovlno de Rondônia deve ser
creditado á tendência natura! d_e exQans~o da é!~Yi~ade, ria medida em
que o fluxo migratório tomava~se ma1s intenso. -NO)>edOCrô-l98_3_a
1_98!, migraram para Rondônia 667.215 pessoas. e maiS migrantes
aed1caram~se ã pecuaria.

-

-;M.JO

A
conjugação
dos
Programas
PROTERRA
e
PO~MAZÓNIA era entend1da como a forma de incentivar _um
crescimento maís rápido da agropecuána, com vistas a" sãtisia:Zei- ã
demanda interna, em niveis de expansão cada vez mais elevados em
razão do intenso fluxo mtgratório endereçado ao então Território, ' _

A Secretaria de Estado da Agricultura-SEAGRI, com a
promoção de incentivos, como Exposições Agropecuárias, leilões e
excursões, procurava facilitar a troca de experiêricias ·e- a internÇâa
entre produtores. promovera integração e agi!izar a comercialização e
a introdução de matrizes e reprodutores de l'!lelh_or padrão gef1ético.

1

Evolução do efetivo bovino de Rondónia

Os anos 70. em espectai 78 e 79, foram marcados pela
injeçâo de significativo volume de crédito em Virtude de programas
esoecia1s. coma o PROTE~RA~Pragrama de Redistruibüiçãõ ae-Te-rras
e de Estimulo á Agra~lnctúStrlá- -aONorte e- Nordeste e c
POLAMAZÓNIA-Programa
de
Desenvolvimento
de
Põlo~
Agropecuârios e Agrommerais da Amazõnia. que rePassaram ·recurSO$
para mvestJmentos e custe1o a juros de 7% ao ano. sem·corre-çã<:
monetâria.
-

A soma dos recursos tomados nos anos 1980~1983, foi de
42% do total dos recursos conç:_?djdo_s nos an!)S }978-1979. Apesar dos
embaraços e das penalizações que resultaram das e1evaaas mxas ae
juros impostas aos produtores. a bovinocu!tura de Rondõnia continuou
a crescer nos anos ao, re_gistrando~se, segundo estimativas do IBGE.
um rebanho de 653.000 cabeças em 19~4. com ~m!J_~x~ J;JeOmétrica
êecrescimentode27°(oacano,a part!rdea1980.
_-- _ - _·
cessão de crédito sucs!diaQo pelas autondad~s mon~tárias. que· -fõrâ
sustado, O dinamismQ da pecuãria de R0ndÕ:n_ia deVe_ se-r C'fedltãào,_ em
parte. ao Governo Est?dual, cgm_destaQueaO-.tfabalh0-da-se~Te1ãllã
de Estado da Agricultura-SEAGRI, assim comO aO dina-ITllsinO-;-ea
vontade dos pecuaristas.

N~

3.476.444

1994

3.700.000

1995

4.440.967

Fonte: IBGL: {1980·1994);
EMATER~R0,_1.9.93,

CEP'A~RO,

1987

1995; AERO, 1994

De
acordo
com
o
ANUÁRIO
ESTATÍSTICO
AGROPECUÁRIO 1995, de responsabtlidade técnica da Secretaria de
-pJanejamento-e-Coordenação GeraliSEPLAN~RO e ErAATER-RO. em
19-95, o ·reoanho total do Estado de Rondóma era de 4.440.967
cabeçã:S, sendo --que 3.178.451 cabeças eram de gado de corte, e
L262:51Seram de gado de leite.
·Analisando os dados estatísticos contidos no ANEXO NCI 01
-elabdFauose-o CQUAPRO N" 02. que agrupa OS DEZ MUNICÍPIOS
C:OM MAIOR ReBANHO BOVIN0,1995. De uma manetra muita clara,
· pOOe:-se-vérifícar que as municfpiõS que se destacam como aiadores
de gãao·- de cófte. · estão localizadas na denominado CONE SUL.
enquanto que os municípios que se destacam como criadores de .gado
leiteiro. estão agrupados mais na região central do Estado. a partir do
município de Presidente Mediei para o municipio de Jaru.

d;

-uisccrrrerei inicialmente sobre a . pecuária ...
corte de
RondOnia, que --é uma:- atividade ~m franca expansão no Estado,
apresentando um crescimento notáveL Entre os fatores que teriam
contntlwdo para o acelerado crescimento da pecuária de corte destaco:
a) - a insuficiência da produção de carne para atender,
Sãtisfatonamente; ao mercadO ínternõ de Rondônia e suprir a demanda
insat1~fel!3 dO me_rca~? ~egio~~n: -'· -·
-5)~- o-barXo -retomo ecoriomLt!crtlaS·attvidade agrícolas. notadamente na
-prOduçãõõeatimeiitéfSTrtiiH1o.. ãrrru:: _feijão e mandioca);

a-

C) -ca_-rentla e -cr-etevadcr- custo da mão~de-obra para as uoes aa
agricultura de cultivos inctustna1s (café. cacau e algodão). mormente
nos_perioctos de baixos preços dos produtos:

~~d) --:. .9~~-f~ií.@'--ª.~-~9.?~ est~a-spara u~ ~tlstãtõtio~esco-amento da
produçâo.--aTiãda à "fã1fã ~ ãe'-e:strutrrra- para -armazenamento e
- beneficiai'rienfó dóS- cereais: - - ---
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O rebanho bovino do Estado e constituído por animais ela
raça ~bu. com larga Predomínânc1a da raça.Nelore. _Em Rondônia a
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Lembremos que em Rondónia. o IBGE, na Pesquisa
Nacional por Amostra dê Dcmicílios-PNAD. 1990, havia recenseado

pecuana de corte esta oresente em todo o Estado. A partir do ANEXO - --74.052 rofldonfénses que ·se- situavam por debaixo da linha de
QUADRO

~o

indigência. Indigente não come proteína de origem animal, não come
carne bovina. lembremo-nos.

<12
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REBANHO BOV!:\0. 1995.
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--Mesmo -n-as- principais regiões de pecuária de corte, já
=assinaladas, as Microrregiões de Cacoal, VIlhena e Colorado d'Oeste,
dentre as quais destacam~se oS municípios de Corumbiara (359.550
cabeças), Vilhena (343.870 cabeças). Cacoal (21 0.872 cabeças), e
Pimenta Bueno (200.000 tabeças). em geral, ocorrem várias
- combinações de atfv!dades, destacando~se a criação de gado de corte,
associado com a produção de leite. lavouras industriais (café. cacau e
-_ a_tgQ_ç!_~ç_) OtJ_de su_Q§istência (milho. arroz. feijão e mandioca).
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No que diz respeito ao sistema de produção de gado de
corte, em Rondônia, pode-se afirmar que é predominantemente
extensiva, constatando-s~. na maioria das propriedades. grande
descaso com respeito ao manejo dos rebanhos. do que decorre um
:O~~~S~!Ji_p~!rt?_"Prtl~U_!!_~
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Em geral, os rebanhos são grosseiramente divididos em
-categorias: nas fases de crfa e recria, sendo os animais mantidos no
mesmo pasto. A estação da monta não é definida; as coberturas
-eoncentram-se nos meses chuvosos. e os nascimentos, na época
-~eqa-'-~svªças-:-:-p~r~~es-a]J:arir não_ recebem cuid_ados especiais. a n~?
_s~ gue surjam _problemas _na-ges~Çáo e/ou~~O pano._ ~ãs__Cn"ãS: fã:zem.,..,..se..o-eorte_e__dtisinrea;ao do-COrdão umb1ffcã1;-utiliZando-se- tintura de
todo.

FO:"'TE: FlnGE!GCE \-SEPL-\,'õ-RO. 1995
OS DEZ :\Wi\fCiPt0-5 C0\>1 MAIOR REBANHO
BO\>T.;Q DETbi 56.J% DO TOTAL

N° 01 "Efetivo do Rebanho, por Município~ Rondônia 1995"
estimou-se a participação percentual por M1_crorregiOes. resulta~do:
MICRORREGIAO

NUMERO DE CABEÇAS

C a coai
Vifhena

%
21,6

679.870

21.4

Colorado d'Oeste

608.876

_t9.2

Artouernes

389.160

12.2

Ji-Parana

321.555

10,1

Porto Velho

269.180

8.5

59.366

5.0

Alvorada d'Oeste

Guajara Mirim
TOTAL

64.500

2,0

3.178.451

100,0

Dessa forma. é fácil constatar numericamente que as
Microrregiões de Caco_al, Vilhena e Colorado _d_'Oeste COJ'lc.e:ntrair

62,2% d~ rebanlio Dovm~ ·ae- con:eaa-cstaao;-es-ti:rnao.-1:1rãticarnente
2/Siocalrzados no denommado ~coNE SUL':,

_ . A produção média estimada de came bpyi_na para
Rondonra, durante o ano de 1995. é de_31.50.0 to_nela.Qª~-cQm__o_~e_
de aproxrmadamente 150 mil cabeças, o que corresponde a uma taxa
de desfrute de S% e a um rendimento médio C!e carcaça de 55%, o que__
eqUJvare a uma produção de 21 O quilos de carcaçatanUnal.

Essa produção é insuficiente para atender a demanda
rntema de carne bovrna do Estado, uma vez que cerca de_ §Q% "dªvel:á_
ser exportada Destinam-se ~o me~do _!oca! apenas 40% . ou seja,
12.600 toneladas de carne: que -correspondem------a?o%0aoemana:r
efetiva atual. A falta de 30% seri~ satisfeita m~diant~ if!!pOf"tê:~es de
outros Estados ou da Bolívia.
Pode parecer irracionalidade, mas é assim mesmo que o
mercado funcrona. principalmente se consrderarmos que uma faixa da
população rondomense não dis_põ_e çle pocjer a_g_~:~isrt!_vQ_p_?J@ adquirir o
seu "b1fe", ou para comer a sua carne gursada (o consurr~o ~per cap1ta_"
considerado foi de 12.5 QUilo~ Qes§:oalano).

A idade ·pa·ra a ·pnme·ira -ciiã Situá:se -próXíma aas--3 -a- 4
anos. e a taxa de descarte anual das vacas é de 1O% (animais com 8 a
10 anos de idadé, baiXa-fertilidade ou anomalias que afetem a
reprodução). A relação touro/Vaca é de 1/40. As taxas de natalidade e
de mortalidade de bezerros até a desmama são de 60% e 15%,
respectivamente. A desmama ocorre entre os 1 O e 12 meses, ocasião
em que se faz a marcação e castração dos machos. Os animais são
abatidos com peso médio de 390 quilos, entre os 3,5 a 4 anos de
--iaaae.
·
As pastagens cultivadas const1tuem a principal fonte para a
alímentação dos rebanhos. São formadas, basicamente. por
· -gramineas, destacando-se as pastagens de braqu!ã.rias (Brachiaria

OeCLJmõetis:-a.roztziensis. B.mutica. B. hum;dicola e 8. -brizantha), o
capim
c61oníão ~-TPanicum
maximum.
Comum.
Tanzània-1.
M_omba_çif!.Tobiata). o capim-estrela (Cynodon nJenfuensis).

-O erfiPrego-de-leglffi11nOSãs- e-a-inda uma prática incipiente,
ocorrendo esporadicamente. em conSOrcio, a Pueraria phaseoioides.
~spécie de leguminosa bastante disseminada no Estado.

~~ ~stagens. na qu~se t?talidade. são formadas sem uma
Oriehtação téCniéa----:-rilãls ã.PLJra-da é ffiariéjãaãs macieqiTadamente:

altas taxas de lotação e sistema de pastejo continuo.

Alênciêft1: ec:erto--:- as necessidades do rebanho durarite o
periodo daS -agu-as -{oUtubro/maio). enquanto que no .periocfo estiado
(matolseteriiõro), em algüm~s- regiões. a carência alimentar dos
rebanhos atinge niveis alarmantes. com elevada mortandade de
bovinos nas várias faixas etârias.

A- sup!emênta-çâo--alimentar do rebanho, ocorre, apenas
durante o períõêroaeestra-gem;-quando é feita. constitui-se de capim. ·erera:nte(Pé'i1[1Tsetam purputf§Om). que é fornecido aos antmais jovens e
vacas gestantes ou recém-paridas. Acontece, freqoentemente,qLJe
capineíra hão seja cem man-ejada durante a estação chuvosa. daí
·ctecorrenaoque o capifffüs-~clb" n\f periodo estiado esteja muito maduro
- -e-com -baíxíssimo valor nutrttlvo (muita folha e pouca proteína), o que
-rmptíca-emeteítosmrnrmos~r:rrodutividade animal.
-o fornecimento de sal minera! ao rebanho é precário, não
atendendo às necessidades minerais dos animais, jâ que não é feita
Sistematicamente. e por consistir. na maioria das vezes, de sal comurn.
A sanidade anrmal do rebanho,----trs-cuidados--dispensados
aos animais são mínimos. As vacmaçoes comrt:Craiva (em caso de
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febre

attosa,

brucelose,

pneua10entente

e

carcuncu!9

sintomâtico sáa realizadas. porern, não ~de manencf STsterrrátlca:- E
expreSSIVO o número oe pecuanstas que realizam controle--etiéienre--de·
endo e ectoparas1toses.

Entre os problemas de maior expressão, na sanidade
ammal, que comprometem a eficíêncía produttva e reprodutiva do gado

de

corte,

destacam-se:

brucelose.

mosca~os-chifres, febre aftosa, beme

cara~nchada,

vennrnoses,

etristeza pàhiSítãrfa.

_Q_ -a_b;;!.te_ de___aÇ!_irp,ais _[lQ);~~d_Q é_feit9__ ern_ .tnat~dO[JrO_~ e_
_frig_q~ificSl~ -~e. p~o8!i.e~~de .?o5~~~í1icípios.da ~ii1idafiva = príváda.
ex!§!tnd_o__ pq_r:_gc_a.§laoCfo ,est9"d~cfâ"1:MBRAPA. 1995, 18 unidades. A
_- prQd_l,lç:áo -dos- abatedOUrOS~ riiUhic1p'aTS - d!!S®a:se-·ao abastecimento
roca!, ·eõqü8õtõ -qüe--ã .. OriUiiOaCWtrê'S"-rrtgorificos, que possuem
capacidade de abate de 1.500 cabeças/dia destinam sua produção
para a exportação. É bastante encontradiço o abate clandestino, que
n.®_sg.fre inspeção sanitária. não recolhe !CM e ê comercializado a
pr~ços ma1s baixos.

e·

As instalações são rústicas, constituídas basicamente por

os

um curral s1mpfes ou com brete ou tronco; até certo poryto, são
regulares no que tange ã funcJonalldade.
A administração, pnncipalmente das grandes fazendas. é

A dlsponl~llldade de mão-de-ob~ é escassa. notaqam,e~te_
a mão~de-oora qual1ticaaa. A relação med1a empregadainúmefo de
bovinos é de 1/200. _Quanto ao nfvel tecno!õgicõ, em ge-ral • só um
número reduzido de cnadores emprega a~ta _te~ologia e_ ob_tém
elevados ind1ces de produtiVIdade e rentabilidade. õ qcnn:on1r'asta· êdrtl
o outro contingente que utiliza ba1xos níveis de tecnologia, e que obtem
ba1xo desempenho econõmico da atlvidade pecuária.

Os dez grandes pecuanstas de Vilhena concentram 200
concentram 350 mil cabeças ae gaao bovmo.
Os pecuanstas não contaram, na ma1oria das vezes, com
1ncenttvos fisca1s da SUDAM. O Esta9o de RCJndônia não fõi, ··em
verdaae. sequer meciianamente aqwnhoado. com- r€cursõS-dã-SUDAM
Trabalham com recursos própnos e mUltO poucos recorrem --áS
mstltwções bancanas: são auto~suflctentes,_ orgulh?~-:_se de diZer. ~Em termos de ut!lização de recnolog1a. estão num estagio
ma1s avançado: fazem a diVISão e manejo das pastagens. utilizam
gramineas de ~ultima geração". plantam cap1ne1ras, estabelecem banco
ae protelnas. ·mineralizam o rebanho. fazem controle das zoonoses,
1nsem1nação artificiaL e atê tranferência de embnão.
Urna que1xa freqUente desses proprietârios ê de que o
preço do gado em Rondõnla é dos rrJ_ais bal~?.?._"!9__flafs; n? __regj~o
Suoeste. a arroba estava. na _pnmeira __ sema_f}a_ de maiôl97~0tã.Ca~-ã

RS26,_50: em Mala Grosso;- a RS23,00124,ÕO: enquanto que em
Rondonia não passava de RS20,00. E cer.a. que parcl~ ieJ?oSTçãõ,""
compram os bezerros de ~partação ma1s oaratos do País. ~$~20_._ÕO ~
130.00. Quando compracos diretamente a pequenos -énãdofes.-ospreços pooem ser de até RSSO.OO e 100.00.Uma regra prâtica ~ a_de
Que na venoa de um boJ de 16 arrobas (valendo R$320,00} p_ode:S:e
comprar três bezerros de apartação, n~~?-_r~l?_çâ_? _f_:_~ -- ------- -----A comerCialização do gado é feita nos matadouros 1
fngonficos ou açougues·. hav~no:o _y~J!1- alto g~u_ de _i!"lterme~i~~o. do
aue resulta a reaução cia margem
lucro âõS PrõdUfoies-e--dã
elevação oo preço final da carne pago pelos consumü:iorés (R"S"l:50"effi
Pon:o Velho e R$250. no Interior(quilo de carne de priiT!e'ir.&_;:- _R~--1 .~o
em Porto Velho e RS1.50 no intenor (quilo de came de segUnda): ~--·· ··

ae

localizados

em

Porto

Velho,

"'-Acredita~se, Senhor Presidente. que o efetivo bovino de
ccme--_ae ...,.Rõí'K!ôn!a_--·d_everá continuar crescendo, com vigor.
cónSfde:ran·do-se estas imponailtes- tendêhtiãs, a considerar.

·?) -:· éfToilt1açã'O de·'âreas de pastagens sempre se dá quando da
abertura de um !ate:
· b) - ela é uma forma de capitalização do colono, para enfrentar
- qualquer tipo de emergência, sendo corrente o aluguel de pastagens ou
a criação na "meiação;~

b) .,_cresce11te sub_stitui~o_9§!_ are~a~ _d_e 1~v_o~ras poTj)aStager.s, devido
aos freqüentes insuce$SO_s na -exP~~aÇã.O ~§fiCOlà.
_

A afinnaÇão, Senhor Prresídente, que faço do estâgio de
atraso, ae práticas rudimentares na pecuana de corte de Rondônia, não
se apllca aos grandes propnetários do chamado "CONE
SUL•.
Naquela região, os proprletar.os. capitalizados, e com expeliêncía de
regiões de cnatôrio mais tecnrficado. fa;z:em grafldes Investimentos não
somente na aqmsiçã:o de grandes glebé!S~!i1?fS na"!fnplalltãÇãOâeTnfra~
estrutura de suas fazendas, como: pistas dê--pooSõ:--·-estra-das.
c:onstruc;:ão oe açuoes.-cercas d1v1sonas, dJsponoo. na gra~de m~1orí~s_
aas vezes. ae equ1pameraos_pesados! _propnos (trata-res de esteíra. -moto-mveladoras, pa carregade1ras. C:aÇambas.etc).

mn cabeças de gado de corte; os vtnte ma1ores cnadores de Vilhena.

estão

Federal. Recentemente. estavam funcionando com apenas 50% da
capacidade rnstalada.

feíta pelo capataz ou administrador, com visitas esporâdícas dos
propnetànos; no caso das pequenas e médias propriedades, a
admintstração é direta. O controle do rebanho (anotações de
nasamento. mortes, vacinaçõe?. compra e venda de ãnítnais.etc.r é
realizada. de forma precária. vanando em fuliçâo do nível de
exploração adotado e do nivet cultural __ do _pi"opriéfãfio.· ··grãu --de
participação ã frente do negócio pecuárío de ~·Rõhâõniã--(munos
propnetários tem fortes interesses em outros Estados, como Mato·
Grosso e São Pauto).

ftigorfficos

ffiiFfONDON; em Cacoai,FRJ.GOVIRA; e em Ariquemes o RIO
JAMARY, todos registrados e inspecionados pelo Serviço de lnspeção

alertando

· ESfuCfiôsos·- cfã' agro~aria 'de- Rondônia estão sempre
o~ Poder
Públfco, --Sobre a ion:e ·lendêtll::ia- --da

PECUARIZAÇÃO DE R9NPÕNIA, o que será Importante discutir e
refletir. pois essa tendêncía pÕdefâ--levar ão desemp-rego e à n1íg'raÇào
ru~l~rbana, grandes contingentes populacionais. que ainda vivem no
me1o rural.
.
...Flij~fi.Z$~ª6._::-_s_ei"l_hOf ~eSidente: é 1rtfportante· a-ssinalar os
f<3t9_:~s_,9~ ~'-ªS!-~f!!!!a~~o aproãliÇão"-de ·gacto·cre cone.- e para os
ÇI_~-~LS as_}nsJifulç~es~ae péSqtlí~·extensao rural ·e-fomento devem
atentare·enconn=ar-SOiuçoes:
a) ·pastagens mal manejadas

b)

~manejo

e de t1a1xo va1or nut'ritivO;

inadequado do solo e dos rebanhos;

c) ~ suplementação alimentar deficiente ou inexistente durante o
~ período seco;
d) ~ suplementação mineral e controle sanitário precários ou
-ausentes
Atenta

â

problemática

da

pecuária

rondomense.

a

Secretaria de Estado da Agricullura-SEAGRI, lançou a campanha
""GADO SADIO" que pretende imunizar o rebanho bovino de Rondônia,
contra dOénças contagiosas, principalmente a febre~ aftosã. A meta,
· ambiciosa, é de atirig'lr 80% do rebanho bovino estimado em quatro
--rtíllhOes e meio de cabeças, passando a controlar o mal e
possibilitando a exportação, sem barre1ras sanitárias. da produção
t:ondoniense.
~'GADO_ SADIQ",_~ue _l~y_a a_ ~sinatura do secretãrio

--Wilson Stecca, esta recebendo apoio

Agricultura-DFA,

EMBRAPA,

EMATER,

-da- Oetegaàã

Federal aa

CEPLAC, Federação da

Agricultura do E_stado de Rondônia-FAERON. Prefeituras, latícinios,
frigoríficos, e estabeleCimentOSdé- produtos --veterinàrlos.- -Além da
imunização, os criadores taMbém~·creverão fazer o recadastramento do
rebanho para fins de controle do l'ebanho.
É

o que posso relatar sobre o perfil da agropecilãría de meu

Estado.

MUITO OBRIGADO
-DOCUMENTO_ A "QUE SE' REFERE O SR. OOACIR SOARES EM
SEU DISCURSO:
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ANEXO
RONDÔNIA

5.8.2 - Efetivos de Rebanhos, Abates e Derivados, por Município - R0/95
5.8.2..1 - Efetivo do rebanho bovino, por município - R0/95
Bovinos (<:ab.)
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho uma comu·
nicação urgente e inadiável a fazer.
Em primeiro lugar, quero prestar minhas melhores homenagens ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ao Ministério Público Estadual, e à
Justiça do Estado.
Há pouco mais de 30 dias denunciei nesta
Casa, um verdadeiro assalto aos cofres públicos de
Rondônia.
Este assalto aconteceu com a conivência do Senhor Governador Valdir Raupp, que liberou irregularmente, CR$ 1.485.000,00 para as Centrais Elétricas
de Rondônia, a pretexto de aumento de seu capital.
A liberação ocorreu depois de Acordo assinado
com o Governo Federal, no qual o Governador se
obrigou a não mais injetar recursos na Empresa, que
passou ao controle da Eletronorte, no Programa de
Privatização realizado junto ao Programa de Ajuste
Fiscal e Financeiro dos Estados e Municípios.
O dinheiro saiu dos cofres do Tesouro Estadual, mas não chegou na Empresa de Energia, foi
desviado para a conta de uma agência de publicidade, chamada Nortebras, uma arapuca montada para
ser testa de ferro de desmandos que se traduzem no
cotidiano de Rondônia.
Pois bem, o Tribunal de Contas apurou o ilícito,
identificando crimes de peculato e de responsabilidade.
Encaminhou-se notificação ao Governador do
Estado, que nada fez, até porque, é um dos responsáveis pelo fato delituoso.
O Governador, sem qualquer exposição de mo·
tivos consistente, autorizou o repasse do recurso à
Empresa, contrariando os termos de um contrato
que firmara alguns dias antes, com a Eletronorte e o
BNDES, de não mais lhe repassar dinheiro, sob
qualquer pretexto.
Além disto, também manteve em seus cargos
outros envolvidos, depois de comunicado pelo Tribunal de Contas.
O Tribunal também comunicou à Assembléia
Legislativa, cujo Presidente se omitiu, em conivência
com os procedimentos irregulares do Executivo, cometendo crime de responsabilidade e prevaricação.
Na qualidade de Presidente da Mesa Diretora
de uma Casa Legislativa, recebendo uma notícia de
crime do Governador do Estado, deveria instaurar
um procedimento investigativo, ou no mínimo, encaminhar a notícia para parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
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Ao contrário de seu dever, o Presidente da Assembléia engavetou a comunicação.
Mas a notícia do crime também chegou ao Ministério Público, comunicado pelo Tribunal de Contas.
O Ministério Público agiu com imparcialidade,
altivez, senso de dever, e compromisso para com a
coisa pública.
Em total respeito à lei e aos direitos dos cida-dãos, procedeu rigorosa e profunda investigação.
O que foi apurado está assombrando a todos
os homens de bem de Rondônia.
Um verdadeiro mar de lama, a apropriação
deslavada do dinheiro do povo, de forma grosseira e
irresponsável, em completo deboche às normas de
civilização.
Tudo, conforme denunciamos em 7 de abril
deste ano.
O Ministério Público apurou crime de peculato,
malversação de dinheiro público, e formação de quadrilha.
Esta quadrilha envolve membros do Governo,
empresários, e cidadãos usados como laranjas. Mais
de 20 pessoas envolvidas neste delito.
Mas esta quadrilha é maior, existem outros delitos em investigação, e processos judiciais em curso.
O Procurador de Justiça não teve outra alternativa senão pedir a prisão preventiva dos envolvidos,
face à gravidade dos fatos constatados.
A denúncia foi oferecida à Vara da Fazenda
Pública, e ontem, dia 14 de maio, foi decretada a prisão de todos os envolvidos.
Um dos envolvidos, o Secretário Geral do
PMDB em Rondônia, e ex-diretor da Empresa, a
pessoa que recebeu o cheque na Secretaria de Fazenda, e desviou de seu destino, evadiu-se, fugiu.
Os demais foram presos, e estão à disposição
da Justiça no quartel da Polícia Militar-de Rondônia,
em Porto Velho.
É esta a cara do Governo Raupp em Rondônia.
Desonesto, corrupto, que começa a ser desmascarado.
Eu tenho denunciado a corrupção em Rondônia, nesta tribuna, porque esta corrupção tem sido
alimentada com recursos federais.
O Governador começa sua jornada para a cadeia, por furto qualificado.
Apesar disto, Sr. Presidente, embora aquele
Governo esteja inadiplente com as obrigações contraídas no Programa de Ajuste Fiscal, o que se demonstra com esta autorização de recursos para a
Concessionária de Energia Elétrica, que foram des-
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viados, esta inadiplência foi omitido em informações
do Ministério da Fazenda encaminhadas recentemente ao Senado.
Como eu dizia, apesar disto, há quem defenda
a liberação de novos recursos do Governo Federal
para este Governador.
É o comunicado, Sr. Presidente.
Justiça seja feita.
O SR.GILVAM BORGES (PMDB-AP) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste final de século, o desenvolvimento científico e tecnológico no
setor da medicina tem produzido uma verdadeira explosão de novidades, em matéria de conhecimento,
nas especialidades médicas. Novas descobertas e
invenções se têm sucedido com cada vez mais rapidez. Noventa por cento dos conhecimentos médicos
atuais foram adquiridos durante os úHimos vinte e
cinco anos. Além disso, a cada dez anos, segundo
um ex-presidente da Associação Médica dos Estados Unidos, os conhecimentos nessa área renov-amse na proporção de cinquenta por cento.
Graças a tais descobertas, alargaram-se e
aprofundaram-se os horizontes das especialidades
médicas, entre as quais a uHra-sonografia - método
de diagnóstico que, mediante a emissão de ondas
sonoras de aHa frequência, permite a visualização
de órgãos internos do corpo.
A ultra-sonografia diagnóstica começou a ser
aplicada clinicamente em 1951, com imagens em
branco e preto, com muito baixa capacidade de resolução. Até 1973, teve desenvolvimento quase
nulo. Mas, a partir desse ano, com a evolução das
tecnologias, alcançou um progresso rápido, até ser
reconhecida como uma grande modalidade de diagnóstico.
A partir de 1995, tomou-se o maior ramo para
o mercado mundial na esfera do diagnóstico médico
por meio de imagens, antecipando de três anos a
projeção feita em 1992_ quanto à sua concretização.
No decorrer dos úHimos dez anos, essa especialidade tem crescido, em média, vinte por cento
por ano, enquano foi de oito por cento o crescimento
da medicina nuclear, quatro por cento da tomografia
computadorizada, quatro por cento da ressonãncia
magnética, no mesmo período, a radiologia convecional experimentou uma redução de trinta e cinco
por cento, de acordo com dados fornecidos pela Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia.
Hoje, a especialidade ultra-sonográfica é a tecnologia mais competitiva e a que está exigindo maior
investimento entre as modalidades de diagnóstico
mediante imagem. A razão para tal investimento fun-
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da-se na capacidade que a técnica possui de proporcionar informações com custos relativamente baixos,
em comparação com outras modalidades de diagnóstico. Além disso, não apresenta problemas colaterais, não requer licença para sua instalação, nem
produz efeitos biológicos. Nesse aspecto, é a única
modalidade de diagnóstico por meio do uso de imagem comprovadamente inócua em termos de efeitos
biológicos, podendo ser aplicada em qualquer situação clínica, em gestantes, em crianças, na coleta de
oócitos em fertilização assistida, podendo também
ser repetida quantas vezes for necessário. Essa característica foi testada durante quarenta e seis anos
de pesquisa, mediante comprovação muHicêntrica
independente, inclusive no BrasiL
Quanto à sua efiCiência, os resuHados são de
total fidedignidade. Em 1996, após estudos e experiências produzidas pela Universidade de Yale, nos
Estados Unidos, foi aprovado um equipamento de ultra-som capaz de diferenciar nódulos de mama benignos e malignos sem necessidade de biópsia, graças a um grande avanço na melhoria da definição
dos tecidos obtida pelos aparelhos de úHima geração, aptos a realizar uma leitura praticamente em nível microscópico. Esse progresso possibilitou uma
redução de quarenta por cento na quantidade de
biópsias, o que significa importante alívio nas tensões emocionais dos pacientes e redução considerável
de despesas financeiras.
O Brasil, em 1995, tomou-se o segundo mercado mundial em matéria de aparelhos de uHra-som
comercializados, ultrapassando a Europa e o Japão.
Segundo levantamento feito pela Sociedade Brasileira de UHra·Sonografia, por apenas seis firmas brasileiras, foram vendidos, nesse ano, 10.246 aparelhos
de médio porte e 548 aparelhos dopp/er coloridos,
de grande porte.
De acordo com dados da mesma sqciedade,
são aproximadamente 25 mil os médicósque executam uHra-sonografia no BrasiL Destes, cerca de 12
mil em tempo integral e 13 mil em tempo parcial,
muitos sem qualificação específiCa para atuar no
ramo e todos sem qualquer tipo de controle.
A uHra-sonograf.a, porém, ainda não é reconhecida como especialidade médica em nosso País.
Por essa razão, entre os que a utilizam encontramse clínicos gerais, ginicologistas, obstetras, pediatras, neurologistas, radiologistas, cardiologistas, ortopedistas. oftalmologistas e outros.
Por suas características, a uHra-sonografia
constitui-se uma nova atividade setorial da medicina,
definida pelo Conselho Federal de Medicina como
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ato médico. Necessita, portanto, ser praticada por
profissionais especificamente preparados e está a
exigir acompanhamento cabível.
Uma competente formação na área da ultra-sonografia requer domínio de conhecimento da anatomia seccional e patológica, da fisiologia, endrocrinologia, ginecologia e obstetrícia, da clínica médica,
gastroenterologia, cardiologia e hemodinâmica. Além
do mais, o especialista necessita conhecer os princípios físicos da técnica, para poder aplica-los e interpretá-los de forma correta. Precisa de treinamento
adequado em imagenologia da manifestação dos estados e das doenças, bem como de atualização
constante em face da contínua renovação científica
e tecnológica.
Por último, a ultra-sonografJa exige relacionamento entre médico e paciente, constituindo-se método h1brido; é método clínico e é imagenológico.
Por decisão do Conselho Federal de Medicina, o
exame é ato médico, tem relacionamento médicopaciente, característica que, por natureza, apresenta
complexidade e a possibilidade e desgaste, pois envolve empatia e confiança, criando para o ultra-sonografista a possibilidade de formar clientela própria.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, transparece claramente de todos esses aspectos a necessidade de reconhecer à ulra-sonografia a qualificação de especialidade médica. Nesse
sentido, externo meu pedido ao colendo Conselho
Federal de Medicina para que considere a questão e
atenda à solicitação dos especialistas da área, reconhecendo à ultra-sonografia a categoria de especialidade médica, que, sem dúvida, lhe cabe. Cabe-lhe
pelas suas caracteríSticas. Têm razão, portanto, os
profissionais da área que, de longa data, justamente,
pleiteiam essa providência.
Era o que tinha a dizer!
O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, no momento em que
empresários e ministros de Comércio de 34 países
das Américas, reunidos em Belo Horizonte (MG), debatem os novos passos para a criação da Área de
Livre Comércio das Américas (ALCA), chamo a
atenção dos meus pares nesta Casa para a necessidade de revermos as prioridades nacionais para preparar o País para o advento desse novo tempo.
Independentemente da agenda a ser definida
nesse fórum de Belo Horizonte e do calendário de
implantação da Alca, é preciso entender que o processo de globalização económica é irreversível. E
essas transformações ocorrem com tamanha veloci·
dade que o Brasil não mais pode se perder em pro-
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telações na definição do melhor caminho para a sua
inserção nesse novo cenário económico.
A cada ano mais e mais países buscam novas
parcerias comerciais. A criação e ampliação de blocos comerciais como o Mercosul, NAFTA e Comunidade Européia é uma realidade ~da vez mais presente na vida das nações desenvolvidas ou em fase
de desenvolvimento. Tudo com o objetivo de conquista de novos mercados e novas oportunidades
comerciais e de geração de emprego, que é o desafio maior daeconomia mundial.
O Brasil não conseguirá alcançar essa corrida
pelo futuro se não apressar os projetos de reforma
econômica e constitucional e de reestruturação do
Estado. E só essas reformas não bastam. É imperioso acelerar, também, o processo de desestatização
e concessão dos serviços púbrJCOS, particularmente
nos setores de telecomunicações, energia, minério,
além de portos e transportes.
Com a consolidação da estabilidade econômica do Brasil vem despertando cada vez mais o interesse de investidores de_ todo o mundo. Há recursos
disponíveis para investimentos nos países emergentes ou em fase de desenvolvimento. Mas os investidores estão à procura de porto seguro. E uma prova
dessa segurança é a consof!dação das reformas,
que darão um novo perfil ao País e o colocarão em
posição privilegiada aos olhos dos investidores internacionais.
Diante disso, tenho defendido nesta Casa a necessidade de avançarmos na melhoria da infra-estrutura do País e na interiorização dos programas de
desenvolvimento. Nesse sentido, considero de fundamental importância a retomada da construção da
Ferrovia Norte-Sul, numa parceria Governo e iniciativa privada, visando reduzir os custos de transportes
e melhor preparar o País para o avanço do Mercosul
e da integração continental a partir do ano 2004.
Com a visão de estadista, o· GÔvernador Siqueira Campos há muito percebeu a importância
dessa integração continental para o Pafs e vem desenvolvendo um arrojado programa de melhoria da
infra-estrutura do Tocantins, para preparar o Estado
para os novos desafios futuros. Mesmo contando
com a menor receita do país, o Tocantins é o Estado
que mais investe em obras, com uma média de
US$200 milhões de.dólares anualmente.
Esses recursos possibilitarão a pavimentação,
até o próximo ano, de cerca de 3.500 quilôrnetros de
rodovias, integrando todos os municípios a Palmas e
à Capital Federal. Junto com a hidrovia Araguaia-Tocantins e a Ferrovia Norte-Sul o Estado estaria no
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eixo da integração com o Sul do País e com o porto
Como se vê, as oportunidades de investimentos estão abertas a todos. Basta que o País esteja
de !!aqui, no Maranhão, colocando o Brasil mais próximo da Europa e Estados Unidos.
preparado para os novos desafios da integração ccRecentemente, o governador Siqueira Campos
mercial e da busca de novos mercados. Isso significa que, além da infra-estrutura e das reformas consínaugurou, com a presença do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, o trecho principal da rodovia Luiz
títucionais e econômica, é imprescindível a modemCaries Prestes - a rodovia da integração -, ligando o
ização da agricultura e do parque industrial brasileiTocantins a Brasma, através do sudeste do Estado e
ro, para tomar nossos produtos mais competitivos no
do nordeste goiano.
mercado interno e externo.
Aproveitando os ventos favoráveis da globaliOs desafios estão postos. Só nos resta enfrentá-los com coragem, determinação e vontade polítização econômica, o Governo vem promovendo um
esforço gigantesco para atrair novos investimentos
ca. Tenho plena convicção de que esta Casa não
para o Estado. No caso de novas indústrias e coopefaltará com seu apoio para a superação desses derativas, o Governo financia 70 por cento do ICMS.
safios.
_
__
Para ampliação de negócios, o financiamento de imMuito obrigado.
postos pode ser de até 50 por cento.
.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) - Sr.
Com isso, o Estado já conseguiu atrair novas
Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero trazer ao
indústrias e um consórcio de empresas de Portugal._____ conhecimento deste Plenário um_fato_de_ expressivo
- significado político para os parlamentos do Brasil e
Chile e Estados Unidos se preparam para investir
US$1 ,2 bilhão na construção de uma hidrelétrica em
da Romênia. O senador Nicolae Vãcãroiu, ex-PrimeiPalmas, com o represamento das águas do rio Toro Ministro do governo romeno, foi eleito presidente
cantins. O objetivo é tomar o Estado auto-suficiente
do Grupo Parlamentar que expressa os sentimentos
em energia elétrica para atraír novos investimentos.
de amizade entre nossos países. Pela importância
Uma montadora chinesa pretende instalar uma fábrique o nome escolhido representa para o universo
ca de caminhões no Estado, em parceria com empolítico de Bucareste, fica mais do que evidente que
presários locais.
essa decisão do Congresso romeno tem o sentido
Afeito a desafios, o Governador vem desenvolde homenagem ao Brasil e ao seu povo.
vendo, ainda, um importante projeto de desenvoMComo presidente, no Congresso brasileiro,
desse grupo de amizade, constitui para mim uma
mento dos cerrados, com a participação de empresários japoneses. Siqueira faz questão de mostrar
grande honra pessoal constatar o nível de prestigio
que, mesmo sem recursos federais, é possível soluque os romenos atribuem ás relações de solidariedacionar o problema da terra, criando novos empregos
de entre as nossas casas legislativas. As demonstrae aumentando a produção de alimentos.
ções tem sido frequentes, tendo sido a mais recente
O Governador tem consciência do potencial do
a iniciativa de montar, aqui no Senado, uma exposiEstado, mas considera fundamental a melhoria da
ção que retrata os mais: de 2.000 anos de História do
infra-estrutura para facilitar a integração do Tocanpovo romeno. Esta mesma mostra estará sendo exitins com o resto do País e com o mercado externo.
bida em Goiânia, no final deste mês, com o apoio d:>
A partir daí, acredita que o Estado estará preparado
grupo Jaime Câmara.
·
para se transformar num dos principais fornecedores
Cultuar e estimular os vínculos éú"Jturais entre
Brasil e Rornênia, como nações irmãs nas referênde alimentos. A meta final é colocar no mercado das
regiões Norte e Nordeste carne, feijão, arroz e milho
cias mais remotas <kt !!1-!inid!!Qª- é __!,.tm.Qbjetlvo Q!Le
a preços muito mais competitivos que aqueles co-proPósitos- do
comum que aos
brados pP.Ios estados do Sul do País.
poucos estamos consolidando, tanto em Brasília
A curto prazo, o Estado aposta alto na integracomo em Bucareste. Como Nação que herdou essa
ção econômica com o Mercosul. A médio e longo
identidade latina que foi levada a Portugal pelo 1mprazo espera pelo sucesso da Alca. Siqueira Campério Romano, cabe-nos manter essa chama, que
pos entende que esses mercados representam o elo
tem o sentido de aprendizado permanente sobre as
nossas origens.
vital para a integração nacional. À medida da melhoria da infra-estrutura do País e da redução do custo
Mas não é só o culto do espírito da latinidade
que deve justificar o estreitament() das relações endos transportes, o Governador acredita ser possível
aliviar o chamado custo Brasil, com reflexos posititre Brasil e Romênia, e esse esforço de aproximação
vos para a economia e a geração de empregos.
não deve restringir-se, também, ao âmbito de seus

êstános

trabalho
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respectivos congressos. As possibilidades de alargamento das relações políticas, económicas e culturais
são enormes, por algumas peculiaridades especiais
que marcam a atualidade do Brasil e da Romênia.
Como oitava economia do mundo, temos uma sofisticada e crescente pauta de produtos primários e bens
industriais para garantir o sucesso de uma parceria comercial. A Romênia, por outro lado, tem todas as condições para cumprir o papel estratégico de trampolim
para o nosso acesso a outros países do Leste europeu, sobretudo neste período posterior às grandes
transformações políticas ocorridas na região.
Ao registrar as minhas congratulações com os
parlamentares romenos que tiveram a felicidade de
indicar o nome do senador Nicolae Vãcãroiu para
presidir o Grupo Parlamentar de Amizade, quero
também renovar os meus propósitos de trabalhar
pelo crescimento do intercâmbio de experiências entre os nossos povos irmãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Muito
obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMD8-MT) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, abalizados analistas nos círculos políticos e jomalfsticos, têm destacado a transcendente importância que vem assumindo a Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada
nesta Casa, com a missão de investigar irregularidades na emissão e venda de títulos públicos, pretensamente destinados ao pagamento de precatórios
judiciais. Tanto nesses círculos quanto no seio da
opinião pública, cresce a expectativa de que os trabalhos da Comissão possam - além de e mais importante até do que conduzir à punição de responsáveis por lesões já praticadas contra os cofres públicos -levar à efetiva desmontagem de antigos e bem
articulados esquemas de corrupção que eivam, a um
só tempo e conjuntamente, instâncias político-administrativas e instituições privadas da Nação.
Infelizmente, _não representam novidade alguma, e pode-se até dizer que já fazem parte a autoimagem nacional, as noções de 'caixa dois', de 'por
fora', de 'propina•, de 'livrar a minha parte•. Desgraçadamente, tivemos de acostumar-nos com a idéia
de existência de um segundo Brasil, um País subterrâneo, um Brasil que vive à margem da lei e sem
consideração alguma pelo mais comezinho dos princípios éticos. Esse 'Brasil 2' é a expressão de um
monumental conluio que acompanha o País desde
seus primórdios e que envolve selares empresariais
inescrupulosos, segmentos do poder político que há
muito abandonaram qualquer noção de bem-comum
e outros criminosos de grosso calibre.
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É por desvelar exemplos significativos desse
conluio, por penetrar nesse universo subterrâneo, por
investigar instâncias do poder político e económico até
hoje preservadas que a CPI cresce em relevância
O conceituado jornalista Luís Nassif, em artigo
publicado na Folha de S.Paulo do dia 6 próximo
pretérito, chega a classificar essa como 'A..mais importante CPI da história'. Em sua opinião, 'Com
essa CPI dos Precatórios vive-se, talvez, o mais importante episódio da história do Brasil modema,
mais conseqüente e profundo que a campanha das
di retas, que o impeachment de Collor ou que frustada CPI do Orçamento'.
Como aponta Nassif, o que está sob a mira da
CPI não é um único esquema de corrupção, mas diversas estruturas, públicas e privadas, autónomas
na sua atuação, que, no entanto, consorciam-se
para apropriar-se dos recursos públicos.
Senão, vejamos.
No âmbito do poder político, temos, em primeiro lugar, a violação constitucional representada pela
manipulação fraudulenta dos precatórios e de seus valores para justificar e viabilizar a emissão dos títulos,
cujo produto da venda teria sido desviado para o custeio de obras e despesas correntes. Mas muito mais
grave do que essa irregularidade administrativa, que
por si sã caracteriza, em tese, crime de responsabilidade, são os fortes indícios de que o esquema serviu
também para alimentar os fundos destinados ao financiamento de campanhas eleitorais, seja por meio da
participação direta desses fundos nos resultados financeiros advindes da venda dos títulos, seja por meio do
pagamento de comissões por ernpreiteiras contempladas com obras públicas custeadas pelo esquema.
Ainda no que se refere ao setor público - mas
já não mais no âmbito do Poder Executivo ...., se levarmos em conta que a fraude tem como ponto de
partida os precatórios judiciais, podei!JOS aliÍnentar a
esperanças de que as investigações-da CPI ao .menos
levantem a discussão sobre uma outra modalidade de
sangria criminosa das verbas pública, na qual estão
implicados juízes, membros do Ministério Público, advogados e peritos judiciais: a prática da superavaliação
de indenização a serem pagas pelo Estado em processo de desapropriação. Muitos precatórios milionários originam-se dessas sentenças espúrias.
No que concerne ao setor privado, também
não são poucos os esquemas de corrupção atingidos pela investigação da CPI. Temos as montagens
destinadas ao "esquentamento• do dinheiro ilegal,
envolvendo os 'laranjas', as contas bancárias 'fantasmas' e as empresas de fachada que simulam ope-
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rações financeiras nas quais o 'lucro' fictício é o caminho para o retomo elo dinheiro desviado à 'legalidade', tudo caracterizando, evidentemente, delitos
fiscais e de falsidade. Temos, para o dinheiro que não
chega a ser "esquentado', os esquemas para remetê-lo
ao exterior, implicando também crimes fiscais. Temos,
mais ainda, os esquemas financeiros de vendas sucessivas dos títulos, nos quais os papéis saem do patrimônio elos Estados e Municípios por preços muito rebaixados e, ao longo da cadeia, vão subindo de preço, até
chegarem às mãos do comprador final - geralmente
uma instituição financeira de grande porte ou um fundo
de pensão -, por um valor muito mais elevado. Esse
processo, que tem sido mencionado com uma autêntica 'corrente da felicidade", funciona em prejuízo de
Estados,. de Municípios, elos pensionistas e dos clientes elos bancos e em benefício elos espertalhões ao
longo da cadeia que se apropriam da diferença entre o
preço inicial e o final.
Como se pode ver, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, as investigações da CPI
acabam por abranger, direta ou indiretamente, todo
um conjunto de práticas delituosas contra o Erário e
as poupanças privadas, práticas essas articuladas
por quadrilhas. infiltradas nos altos escalões governamentais, no Poder Judiciário e em grandes instituições financeiras privadas. É justamente por essa
amplitude de sua abrangência investigatória, por mexer fundo nesse conluio tão antigo e tão bem montado entre bandidos instalados no poder público e bandidos estabelecidos na iniciativa privada que a CPI
desperta tantas esperanças. De fato, creio mesmo
que seus trabalhos possam adquirir uma importância
histórica, introduzindo modificações drásticas nos
padrões de relacionamento entre os setores público
e privado nacionais. Afinal, a Nação já não mais tolera conviver com as graves deformações que frenquentemente caracterizam esse relacionamento, o
qual, aliás, deveria, sempre e obrigatoriamente, pautar-se pelos preceitos da moralidade, da legalidade e
da impessoalidade.
Meu propósito, porém, nesta tarde, é, dentro
desse amplo, complexo e variado contexto de ilicitudes e imoralidades trazidas à tona pela CPI, debruçar-me um pouco mais detidamente sobre a atuação
nos episódios, dos gestores dos fundos de pensão e
investimento, atuação essa que só pode ser classificada, na melhor das hipóteses, como muito suspeita.
Como é do conhecimento deste Plenário, os títulos públicos objeto das investigações da CPI eram
vendidos pelos Estados e Municípios a Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) com ex-

pressivo deságio em relação ao preço de face. A
partir do comprador inicial, os títulos eram sucessivamente revendidos, na maioria dos casosnamesma data, a outras instituições congêneres, com deságios cada vez menores, até chegarem às mãos do
comprador final por um valor significativamente
maior do que o auferido pelos Estados e Municípios.
Trocando em miúdos, o ente público vendia barato e
o comprador final, na mesma data, pagava, proporcionalmente, caro. Ã diferença era-embolsada -pelas
DTVM que funcionavam como intermediárias.
No mundo dos negócios, o normal é ficar com
a melhor fatia dos lucros a empresa que tem maior
competência, melhores informações, melhor inserção no mercado, profissionais mais capacitados. No
presente caso, curiosamente, quem fiCOu com o lucro
'gordo' foram as DTVMs, empresas de nenhuma expressão como as hoje tristemente famosas IBF Factoring, Astra, Perfil, Paper, Split. E os compradores finais, que pagaram um preço muito mais elevado, proporcionando esses polpudos lucros às DTVMs e, nessa medida, fazendo um mau negócio, quem foram'?
Nada mais, nada menos que gigantes do porte doBradesco, da Funcef, da Petros ou da Teles.
Como explicar que essas grandes instituiçõescom quantias monUITlentªis ele recurs:;.s <1 investir, com
todas as condições de atrair para seus quadros os profissionais mais competentes, com tradi<;;ão e cc.ntactO'<
no mercado - tenham levado a pior frente à IBF e à
Astra? "Há algo de PQ<jre no. R~no Qa Dinam.·ue<a!"
A CPI efetuou um trabalho minucioso de rastreamento dos títulos públicos de molde a evidenciar
_ os lucros instantâneos e descomcnais auferidos por
essas pequenas empresas. constituindo indícios
muito fortes de concluios arrnadol; para o enriquecimento ilícito de indivíduos, em prejuízo elos cofres
públicos e das poupanças privadas. Permito-me tr.a~
zer apenas um par de exemplos desse _!rabalho,
como fito de ilustrar a atuação da:> quadrillías.
No dia 24 de outubro de 1996, o Banco doEstado de Santa Catarina vende ao Banco Vetar um
lote de Letras do Tesouro do Estado, com deságio
superior a dezessel:e por cento em relação ao preço
de face. O Ban,:o Vetar, no dia 31 daquele mês,
vende parcela do lote ao Banco Tecnicorp. Nessa
transação o desr'.,~io é de 16,7 por cento. Na mesm::t
data, o Tecnicorp transfere os títulos à Perfil, com
deságio quase idêntico. A Perfil, por seu turno, no
mesmo dia 31, passa os títulos para a lntervalores
com deságio de 3,74 por cento, !aturando, na operação, a "módica' quantia de dois milhões e quatrocentos mil reais! IssO sobre urna compra que lhe ha-
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via cústado quinze milhões e meio de reais, configurando um lucro de mais de quinze por cento numa
operação de compra e venda realizada no mesmo
dia, o chamado day trade! À lntervalores coube passar os títulos à compradora final, a Petros, que os recebeu com deságio de 3,67 por cento em relação ao
preço de face, auferindo um lucro de doze mil reais.
Qual o segredo dessa espantosa "habilidade
negocial" da perfil, que lhe permite faturar dois milhões e quatrocentos mil reais na mesma operação
em que uma instituição com o poder de fogo da Petros não consegue auferir mais de doze mil reais?
Será que os funcionários da Petrobrás, segurados
da Petros, podem dormir tranqüilos? Estarão suas
suadas poupanças em boas mãos? Ou têm eles motivos para suspeitar de que os gestores de seu fundo
estão ganhando "por fora• nos negócios que fazem
para a entidade? Qual o motivo real que levou esses
gestores a comprarem com deságio de 3,67 por cento títulos que haviam sido negociados, na mesma
data, com deságio de quase dezessete por cento?
Foi-lhes ·de todo impossível obter um preço melhor
na compra que faziam com o dinheiro dos segurados? São críveis as desculpas "esfarrapadas"?
Essas são, Senhoras e Senhores Senadores,
perguntas que incomodam a consciência ética e o
senso de responsabilidade pública desta Casa. Perguntas que estão a cobrar-nos providências no sentido de evitar, no futuro, transações tão nebulosas;
providências capazes de garantir transparência e lisura às negociações que ocorrem no mercado financeiro nacional.
O segundo exemplo que gostaria de compartilhar com os Nobres Colegas, envolvendo a Funcef, é
particularmente clamoroso. Nesse caso, Letras de
Santa Catarina são vendidas pelo Banco Vetar, em
30 de outubro de 1996, ao Banco Tecnicorp, ao valor unitário aproximado de novecentos e quinze reais
e dois centavos . ..O Tecnicorp repassa-as à Perfil na
mesma data. O valor de cada Letra, nessa transação, sobe para novecentos e quinze reais e quatro
centavos. Parcela do lote é então vendida, ainda no
dia 30, pela Perfil à NegociaL Nesse ponto da cadeia
localiza-se a queda expressiva do deságio, com o
valor unitário dos títulos atingindo um mil e trinta e
sete reais e ointenta e um centavos, o que proporciona à Perfil lucro superior a dois milhões e quatrocentas mil reais, tal como no episódio antes exposto.
A transação aqui foi de menos de vinte e um milhão
de reais, configurando lucro de quase doze por cento na operação de day tarde. Os títulos prosseguem
o .seu percurso, passando pela Ativação, depois pela
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lntervalores, até chegarem, ainda no mesmo dia 30
de outubro, à Funcef, pelo valor unitária de um mil e
trinta e oito reais e trinta e quatro centavos.
Afirmei, porém, que este último caso era particularmente clamoroso porque, além do astronómico
lucro auferido pela Perfil em operações de compra e
venda realizadas em um mesmo dia; algo mais compromete seriamente a credibilidade dos diretores da
Funcef. Ocorre _gu~ Q_~yantamentorealizado nas
contas telefónicas mostra que, naquele período, cento e vinte ligações foram feitas entre Funcef e Vetar,
enquanto um único fax foi passado da Funcef para a
lntervalores. Como explicar que após cento e vinte ligações a Funcef não tenha comprado os títulos que
o \f_etor acabou veo.demdo por novecentos e quinze
reais cada e, com um único fax, tenha fechado o negócio com a lntervalores para adquirir os mesmos
papéis por mais de mil e trinta e oito reais cada?
Trata-se de um indício forte demais no sentido de
uma grande "maracutaia", um concluio unindo a cadeia de compra e venda de ponta a ponta, para fazer
com que o Estado de Santa Catarina - e portanto os
contribuintes catarinenses - "torrasse" os títulos por
novecentos e oito reais cada e, na outra ponta, a
FUNCEF - e portanto, os economiários federais pagasse mil e tiinta e óifo reais !lar cada um deles. E
a diferença, onde foi parar? Terão sido os "fabulosos
cérebros financeiros" da Perfil os responsáveis por
um negócio tão estupendamente lucrativo? O Senado da República não é tão ingênuo. É muito mais razoável supor que os negociadores das compras e
vendas, de ponta a ponta, tenham agido em comum
acordo para enriquecer licitamente em prejuízo dos
cofres públicos catarinenses e das pensões e aposentadorias dos economiários federais.
Transações eni tuaó semelhantes envolveram,
como compradores finais, a Fundação Previrb - dos
servidores do IRB -, a Teles- da Er:nbratel, a Serpras é âiversos outros fundos de ·pénsões. Mas não
somente .eles•. Também UfTl<l_ instituição finéli1C~I<i
- pnvada do portedoBradesco, por exemplo, aparece
como compradora final numa dessas cadeias. Nesse
caso, quem teve seu dinheiro gerenciado de maneira
tão "criteriosa• foram os clientes dos fundos de investimentos daquele Banco.
E este é um ponto que queria ressaltar. Senhoras e Senhores Senadores: não podemos, nem por
um instante, esquecer o esforço, o sacrifício feito por
esses- investidores e por esses pensionistas para
acumular suas poupanças. A incúria, a falta de zelo,
o comportamento aparentemente inescrupuloso - é
inevitável dizê-lo - dos gestores desses fundos de
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pensão e investimento é criminoso. Não pode ser tolerado! Enquanto os espertalhões faturam o seu "por
fora", o patrimônio a eles confiado é dilapidado! Amanhã, quando chegar o momento dos trabalhadores das
estatais receberem suas merecidas aposentadorias,
quando for hora dos investidores dos fundos do Bradesco sacarem suas suadas poupanças, ccimo será?.
Onde estará seu dinheiro?
gato comeu?"
Todo esse escândalo, a necessidade de tomar
medidas tendentes a evitar sua repetição conduzemnos a uma discussão mais ampla: a necessidadede
uma reforma completa do nosso sistema financeiro.
Afinal, como tem sido inúmeras vezes apontado, essa estrutura que, à luz das investigações da CPI,
se mostra tão maleável, tão adequada às tramóias e às
trapaças é a mesma que ao longo dos anos vem inibindo o desenvolvimento nacional e funcionando como um
poderoso agente concentrador da riqueza.
Não podemos mais conviver com um sistema financeiro funcionando nesses moldes. Não podemos
permitir que o esforço produtivo da Nação continue
sendo sugado pelos banqueiros. Não podemos tolerar
que as receitas públicas, oriundas do esforço contributivo da cidadania, continuem sendo drenadas, continuem pagando um verdadeiro "imposto privado" para o
permanente enriquecimento do capital financeiroTrata-se, para utilizar a imagem cunhada por
um conhecido comentarista econômico da televisão,
de uma transfusão de sangue às avessas. do pedestre atropelado para o motorista atropelador. O resultado da produção das empresas privadas acaba dirigido, principalmente, ao pagamento de juros aos
bancos. Os impostos pagos pelos cidadãos, ao invés
de custearem investimentos, acabam destinados,
em sua parcela francamente majoritária, ao serviço
da dívida pública.
Por que tantos administradores púbriCOs optarem pela falsificação de precatórios a fim de emitirem títulos irregularmente? Não podemos esquecer
que, nos últimos meses~ prefeituras municipais realizaram operações bancárias de antecipação de receitas pagando juros de quatro ou cinco por cento ao
mês! Frente a esses juros extorsivos, a tentação de
encontrar fórmulaS alternativas de financiar-se é, evidentemente, muito grande. Ou seja: a estrutura de funcionamento de nosso sistema financeiro não apenas
permitiu mas, mais do que isso, estimulou a fraude.
Qual a perspectiva de um país em que o Poder
Executivo elabora uma proposta orçamentária prevendo, por um lado, gastos de investimento da ordem de 7,7 bilhões de reais e, por outro lado, despesas com juros e encargos da dívida pút::!ica da or-
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dem de 25,2 bilhões de reais, mais de três vezes superiores aqueles?
Onde está a luz no fim do túnel se, recentemente, foi decidida a emissãp de cem bilhões de
reais em títulos federais para financiar o alongamen__!o d~ gíyigªs__@LE_stados?
Qual será nosso lugar de inserção no tão falado
processo de globalização se nosso produtor rural paga
absurdos juros "d~ __mercado" enquanto seus concorrentes intE!~r::i<lnais...receQem t.artos_subsídios?
O Constituintede 88 estatuiu, com acerto, a limi- tação dos juros a doze por cento ao ano. Por que, ainda hoje, quase nove anos decorridos da promulgação
da Cata, o dispositivo permanece não regulamentado?
Onde está a coragem e a determinação do Legislativo
em enfrentar a voracidade dos banqueiros?
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, está na hora de dar novos rumos à dinâmica financeira deste País. Está na hora de o Governo Federal,_ Usando d<! ~:ti.Jtoridade que é inerente ao Poder Público legalmente constituído, impor uma renegociação
justa para a dívida pública interna. Uma renegociação
que garanta o alongamento dos prazos e a redução
das taxas de juros a patamares civilizados, próximos
aos internacionais. Isso não implica impor prejuízo aos
bancos. Significa, isso sim, moderar seus astronômicos lucros e fazer com que o retomo de seus investimentos aconteça em prazo um pouco mais estendido.
Qual seria o impacto para as finanças públicas se
reduzíssemos em, digamos, dois terços os vinte e cinco
bilhões de reais destinados ao serviço da dívida? Ora, aí
está o dinheiro que tanto nos falta para a saúde, para a
educação, para a segurança! Ai es!á a redenção das
contas púbriCaS!
Este há de ser o sentido da remodelagem a ser
realizada em nosso sistema financeiro: reduzir as taxas de juros para oxigenar a atividade produtiva privada e os investimentos públicos, para perm~o. deSenvolvimento nacional, para fazer cessar o contínuo enriquecimento dos banqueiros e permitir a progressiva redistribuição da riqueza, no rumo da justiça social.
Além disso, a reforma do sistema financeiro
por que propugnamos haverá de, necessariamente, incluir uma nova política de governo para os bancos de
desenvolvimento - e até para os bancos privados -,
com o sentido de favorecer a clesconcentraçã do desenvolvimento, a fim de obter-se a tão urgente e tantas
vezes postergada redução das desigualdades regionais.
Mais ainda, essa reforma não poderá olvidar o
estímulo a esses instrumentos modemizadores e democratizadores do sistema financeiro que são as cooperativas de crédito e os chamados "bancos do povo•.
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
A egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito
que investiga irregularidades na emissão de títulos
públicos está trazendo à luz, como afirmamos no início deste pronunciamento, não um único esquema
de corrupção, mas todo um antigo e bem articulado
conluio entre elites empresariais e poder político
que, ao longo da história do País, dilapida, metódica
e impiedosamente, o produto do trabalho de nosso
povo, seja quando desfalca os cofres públicos, seja
quando volta sua sanha para as economias privadas, seja - como no presente caso - quando ataca
nas duas frentes. O comportamento abjeto dessas
quadrilhas acabou por nodoar gravemente a credibilidade dos setores público e privado nacionais e, o
que é pior, maculou até a imagem que o povo brasileiro faz de si mesmo. Cumpre-nos, agora, fazer valer o trabalho da colenda Comissão, levá-lo até as
últimas conseqüências, extrair dele um novo Brasil,
depurado desse 'Brasil 2' que precisa desaparecer
e que, com certeza, não deixará saudade.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a produção brasileira
de leite está arcando com todos os ónus das práticas desleais de comércio realizadas abertamente
nas importações de produtos lácteos.
Esta denúncia, levantada pela Confederação
Nacional da Agricultura-CNA, é da mais alta gravidade, sobretudo pelo fato da pecuária leiteira ser uma
atividade essencialmente desenvolvida pelos pequenos produtores, que têm nela a fonte de renda para
o seu sustento diários.
Isso, porque, as compras externas de produtos
lácteos são feitas à preços subsidiados nos países
de origem e constituem uma alternativa à compra do
leite in natura dos produtores nacionais.
Assim, Senhor Presidente, importa-se o produto subsidiado, em detrimento da produção nacional,
agravando, ainda mais, a crise do setor agrícola, notadamente no segmento da pequena produção.
Essas importações são feitas porque possibilitam o aumento do poder de barganha da indústria,
que, assim, tende a pressionar para baixo os preços
pagos aos produtores nacionais.
Não bastasse esta desigualdade de forças na
formação de preços, passaram a atuar no mercado,
empresários sem fábrica, que apenas !racionam e
embalam o produto importado.
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Exatamente, empresanos, que não precisam
-da produção nacional, para viabilizarem a sua atividadecomerêiál e que)a-responaem por uma parcela
superior a 20%, do mercado interno de leite em pó.
Essas importações, Senhor Presidente, Senhoras -é-Senhores Senadores, representam uma constante ameaça de desequilíbrio no ralacionamento
entre a indústria e o produtor.
Na prática, para cada quilo de leite importado,
a indústria deixa de comprar 1O litros de leite in natura. Tal fato, provoca maiores danos ao setor produtivo nacional do que ao setor industrial.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a realidade é uma só: o Brasil está importando produtos lácteos a preços competitivamente
mais baixos, porque estes são fortemente subsidiados em seus países de origem.
Essas importações, sem dúvida, promovem a
"quebradeira' e o desestimulo no campo, fazendo
com que os produtores rurais abandonem as suas
atividades e se dirijam às cidades ou engrossem o
contigente dos 'sem terra', que se amplia pelo País.
Senhor Presidente, autorizar essas importações é uma atitude que julgo imediatista e míope, pois
a perdurar esses procedimentos está o País desestruturando o seu sistema produtivo, aumentando a
dependência externa e causando uma profunda crise social no campo, com reflexos imediatos e irreversíveis nas cidades.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a abertura do mercado brasileiro precisa ser gerenc~da com seriedade e responsabilidade e o Governo Federal tem o dever e a obrigação de não permitir
indiscriminadamente procedimentos desta natureza.
Assim, apelo ao Governo Federal para que
'abra os seus olhos', antes que seja tarde e o Pai~;
tenha que correr atrás da crise, com paliativos, sempre ineficazes.
•
•
·
Senhor Presidente, toma-se necessário que o
Governo Federal - tão ágil quando objetiva assegurar interesses de outros setores - atente para as implicações desses procedimentos para o setor agrícola brasileiro e implemente, com a devida urgência, a
fixação de direitos compesatórios definitivos ou de
salvaguardas comercial contra os países que subsidiam suas exportações para o Brasil.
De maneira particular, apelo para que o Governo Federal, reduza o prazo de financiamento das importações de produtos lácteos, na origem, para o período máximo de 30 dias; a criação de um preço de
pauta de importação, com o objetivo de evitar o subfaturamento nas importações; a elevação da Tarifa

628

_ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio !997

Externa Comum- TEC dos produtos lácteos de 16"/o
para 20%, com o objetivo de reduzir as operações ·de
triangulação via Argentina; e a inclusão de todos os produtos lácteos na fiS!a de exceções do Mercosul, equiparando-os ao nível tarifário do leite em pó, que é de 27"/o.
Senhor Presidente, a sociedade brasileira não
pode se iludir com campanhas que apregoam o aumento
do consumo dos produtos dos lácteos, como indicador
de melhoria de renda ou de estabifidade da economia.

pela classe política que insiste na repetição dos_
inesmos assuntos.- Enquanto tal processo se dá na retórica política,
as correntes cuRurais ascendentes espoucam e atraem
muito mais gente para o seu estudo, análise, e apreciação. Hoje, urna série de temas ligados à mais poderosa
dentre todas as correntes cuRurais ascendentes da contemporaneidade, que é a pós modemklade, não vêm

É preciso dar transparência a esse fato e es-

A pós modernidade traz a necessidade de al_gumas. articiJfaçOes neeessáiias, por exemplo:
Entre a economia e o direito;
Entre a democracia representativa e as formas
diretas (tanto as formas de democracia participativa
como as formas absenteístas que pregam o completo
desligamento da sociedade e de suas instituições);
Entre a eficácia dos sistemas e a felicidade individual;

clarecer que os produtos lácteos, em boa parte, estão mais baratos porque estão sendo substituídos
nos países de origem, exatamente nos países que
se preocupam com os produtores rurais.
E que, a persistir essas importações, teremos,
sim, produtos mais baratos no Brasil, a um custo social
incalculável, por desestruturar o sistema produtivo nacional, expulsar os agricultores para as cidades e acirrar o desemprego e a crise, nos campos e na cidades.
O que não parecer ser uma atitude sensata e
responsável.
E que, por isto, nós, parlamentares, não podemos concordar.
Muito obrigado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, a velocidade da
evolução dos meios de comunicação e dos processos por estes utilizados tornou de surpresa a retórica
política desde a década de 50 até hoje. Gerou-se um
conflito de retóricas. Enquanto a comunicação contemporânea exercia no seu ãiSCurso, elementos corno a
sintetização, a simplificação e a massifiCação, a retórica politica ainda guarda o tom solene e grandiloqüente dos discursos com predomínio das palavras sobre a
significação. No discurso político, as ênfases e a dramatização das vozes ainda se dão como foram necessárias em épocas anteriores ao microfone, aos amplificadores e às câmeras de televisão.
DifiCilmente a retÓrica política tradicional (mas
habitual) ajusta-se a formas eficazes da fala radiofônica e da fala televisual. Este fato de imediato conota a fala política com o antigo e o superado, promovendo resistência por parte do público. O mesmo se
dá quanto aos conteúdos da fala

-.. __

"~ª Jl.~iadadã;:lafejam correntes culturais ascendentes que representam a emersão de temas
oriundos dos embates da sociedade em suas profundezas sócio-psicológicas e em determinado momento cristalizam-se e sobem ao conhecimento médio
das pessoas, tomando-se temas comuns. Nem sempre ( ou quase nunca) tais temas são percebidos

sendo compreendidos pela classe política

Entre a racionalidade pragmática e a criatividade desvinculada de sistemas e alheia a conflitos
ideológicos;
Entre a já citada retórica tradicional e as novas
falas;
Entre o discurso político e o discurso artístico;
Entre o socialismo não estatizante e o capitalismo não explorador;
Entre a política partidária e a política comunitária;
Entre os poderes legalmente constituídos e a midia que com eles disputa o comando da sociedade;
Entre a construção de uma sociedade material
poderosa e os objetivos prazenteiros da cultura;
Entre a competência e a solidariedade.
Estes são alguns exemplos de correntes cuRurais
ascendentes que surgem sob a aparência de conflitos
e latejam nas sociedades, porém nem sempre refluem
para o discurso político, o que o afasta da vivência real
de segmentos majoritários da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Carlos-PãtTocínio) -

O Senador Romero Jucá enviou à Mesa requerimento cuja tramitação, de acordo com o disposto no art.
235, inciso III, alínea a, item IV, do Regimento Interno, .deve ter início na Hora do Expediente.
A proposição será anunciada na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocíniet
Nada mais havendo.• tratàr. declaro encerrada a
sessão.

a

(Levanta-se a sessão às 1Bh33min.)
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. -AGENDA CUMPR'fDAP"E:"O-P-RESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

Art. 1• E autori:z.ado o Es.mdo cJo EsplntQ S_atllQ,_n~~-t_ç!l!!ºS__ _4l
l·:r:~<:h.:.\·;,lo no 70195, ahcr2da pela Resoluç.ãc 0° 12/97, ambas do Senado Federal.
a ..:otltrat.:l!' operação de crédito junto a Caixa Econõmlca Fed<:r.~lno valor de RS
<'~ &00 úOO,OO (scssc:nt.a c qualto mlUtóes e ~e1scc::ntQ:S _ntil_ rea1s),_ d_es_#J1:!9_os. __ i_ _
..:.;tx:Jtura dos crCàitos trabalh.isca.s provememcs da exccuç.ão do Progr.:una t.k:
lnccnm.·o ao Dc:shgamento Voluntário no Serviço PübUco- PDV.
Art.

r

A

~

15/05/97

Quinta~ feira

10:00

operação de credno scJ;l Jca!Jz.ada nas scg.uultcs

Sessão de Abertura do Forum Nacional de Secretários
de Agricultura
~i! §~;;t~~- N~~~~<}\!_~$~glij_2JJ-~94

;.) t•alur prl!ti!fldido: RS 64.6CO OüO,fiO (scsscnt:l c quatro n_ulhQcs
O.~tSCCUICS

c~

mJl rc::us),

b) cond:çóes de pagamt•tltc: em 21 (\1Jllc c Ulll:l) prestações
cousccuuvas;

~

11:00

Almirante de Esquadra Carlos Edmundo de Lacerda,
-Secretário-Geral da Marinha

mcn~1s

c) t:ncargos financeiros: custo de capuç.ão mCdio da CEF. acrescido de
a.c.~., c::llcul:ldos sobre o saldo devedor atuahzado e capitalizados
mcnsa.L!llente, rcpacruados trunestr.droeote, com base no Ulr.imo balancete da
CEF, com a t.axa inicial de 2,1095% a.m.;

11 :30

• Presidente da PREVI, Senhor Jair Antônio Bilac

0,5%

12:00

Presidente da BM&F, Senhor Manoel Cintra,
acompanhado do Senhor Eduardo Rocha Azevedo,
Conselheiro da Bovespa, e do Deputado Ronaldo
_Caiado

1_5:30 _

_Sessãg_ QE>Iiberativa Ordinária do Senado Federal

d) desriuaçt1o dos recursos: 2.tendcr ãs despesas decorrentes d_o_ Programa
de !.ncenl;lvo ao Desligamenlo Voluntãno no Serviço PUblico- PDV

Art. 3• Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados_
exclusivamente para os fins do Programa de Incentivo à Exoneração
Voluntária ou não.

